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Stockholms Stor-Skola och Upsala Univer-

sitet vid 1800-taiets början

Anteckningar af en gamnial student, som ej studerat ut

Utgifna af Sigrid Brithelli

. Vid ordnandet af den stora samling böcker, handskrifter m. m.,

som af framlidne kamrer K. F. Werner donerats till Stockholms

stad, påträffades ett litet handskrifvct häfte som enligt titelbladet

innehåller anteckningar om : StockJiolvis Stor-Skola och Upsala

Universitet for §o år sedan-». Kamrer Werner har bifogat den

upplysningen att han den 16 maj 1903 köpt manuskriptet i

Klemmings antikv^anat för ett pris af 5 kronor.

När man genomögnar dessa gamla pappersblad, skrifna med
en jämn och tydlig, gammaldags piktur, finner man dem inne-

hålla så mycket af både kultur- och personhistoriskt intresse, att

de synas vara väl värda att offentliggöras.

Beträffande tiden för tillkomsten af dessa minnesskildringar

kan ju med största sannolikhet antagas att de nedskrcfvos i midten

af 1800-talet redan af det skälet att den här berörda tidpunkten

i början af nänmda sekel af författaren anges ha inträffat »för

50 är sedan», men än närmare kan tiden bestänmias om. man
lägger märke till att vid omnämnandet af baron Jacob Tersmsden
strax efter namnet först skrifvits: ^numera general-adjutant och

commcndör», i hvilken mening ordet nninera utstrukits och ersatts

med ordet sist. hvarförutom efter meningen tillagts 'é.o^^ för en

tid sedan». — Denne Tersmeden dog d. 28 nov. 185S och allt

tvifvel rörande tidsfrågan kan sålunda anses vara uteslutet.

Förtattaren är anonym. De antydningar som manuskriptet

lämnar till ledning vid afslöjandet af hvem som här döljer sig,

äro ej många. Att ynglingen i-de kalla vintermorgnarne> på väg

från hemmet till skolan tog genvågen genom slottet, anger att

han bodde i hemmet i niotsats till några af kamraterna, som han
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omtalar såsom inackorderade hos lärare. Att detta hem var beläget

inom hufvudstaden, närmare bestämdt norr om strömmen eller på
Helgeandsholmen, kan ju ge anledning till den förmodan, att förf.

vid ankomsten till universitetet skulle inskrifva sig i Stockholms

nation, hvartor jag genomsökt C. Blackstadii: Stockholms i Up-
sala studerande nations medlemmar i.Sco— iSSi. Insknfningen

bör ha skett 1.804, då resan till akademien företogs detta år vid

pingsttiden. Frånräknar man, bland de är 1804 inskrifne, dem som
anges ha dött, innan dessa anteckningar aftattades, och dem som
f. ö. af författaren omtalas i manuskriptet, återstå endast 4: JoJian

Peter Frcdeiiberg (sist not.irie i konmicrskoUegium), Claes Möller

(sederm. tjänsteni, i Riksbanken och bokhållare vid Tumba pap-

persbruk), Z. Gellstroiu (kanslist i öfverstäth. ämb.) samt Abr.

Dahlgren (anställd i kryddkramhaudel). Denne siste tjxks alldeles

kunna uteslutas redan af det skäl att förutsättningar för att förf:s

framtid ej skulle ge honom en så blygsam plats i samhället funnos

däri att dennes föräldrar tydligen tillhörde en högre samhällsklass

dä han omtalar att han »genom en huld och god faders vård, i

hemmet blifvit öfvad i franska språkets samt 'eXxcw att han företog

färden till Upsala i ca!éche och åtföljd af sina föräldrar, hvilket

allt visar pä goda ekonomiska förhållanden. — ?dot antagandet

att Möller eller Gellström vore den efterforskade talar, att rörande

dem intet i nationens historia namnes om någon genomgången
akademisk examen. Att författaren aflade en sådan, ehuru han

på titelbladet presenterar sig som .-^en gammal student som ej

studerat ut^, säger han tydligen da hnu på sista sidan omtalar att

strax efter Linnéfesten — alltså 1807 — ^började examen», att

han själf deltog däri sam.t att han därefter »blef till en tjenst

rekommenderad, d. v. s. som Extra ordinarie», som, slutorden lyda.

Alltså skulle man möjligen kunna gissa pä Fredenberg, men
möjligliet finnes ju också för att vår student, ehuru under skol-

tiden boende i Stockholm, af ett eller annat skål kom att vid

universitetet tillhöra någon annan nation, och omöjligt vore vjl

icke att man i Upsala universitetsmatrikel, med stöd af de daf.a

manuskriptet lämnar, skulle kunna konnna till klarhet om hvern

som sammanHätat denna lilla minneskrans.

Vid utgifvandet har en och annan uteslutning ansetts nöd-

vändig då (^.liw skildrade epoi-:en ej ar sä långt aflägsen att ej de

omnänmde näi stående kunria förmodas ännu existera; dock äro

anteckningarna i det mesta af så godlynt och välvillig natur att

ytterst få sådana uteslutningar varit be!K>lliga. I öfrirt är hand-





skriften troget återgifven. Nägra få af utg. gjorda tillägg äro

satta inom klämmer.

Ett register har för ökad öfverskådlighet tillagts, upptagande

alla i uppsatsen omtalade personer med, savidt möjligt, fullständiga

födelse- och dödsår, jämte en kort antydan om hur lifvet gestaltat

sig \6r dessa unge män, som började sin bana för mer än "loo år

sedan i Stockholms storskola, liksom ock för de mer eller mindre

lysande ^akademiska fädren-> samt andra, som med dem kommo
i beröring under deras fortsatta utbildning vid landets främsta

lärdomssäte.

Jag kritar då och då små laflor, se här

en! Leopold.

I Stockholm i början at iSoo-talet pä Själagårdsgatan, kallad

i dagligt slarfwigt tal Skälgårds eller Skärgårdsgatan war Stor-

skolan, hwiiken uphörde år 1S21 då Gymnasium blef på Riddar-

holmen inrättadt. Själagårdsgatan har sitt namn af Själagården,

ett hospital under Catholska tiden. Pä den tomt där Själagärden

warit belägen står nu huset N:o 13. B\'ggnaden bar stämpel af

en hög ålder; den hade ett dystert utseende. Mörker och otreflig-

bet hcrrskade i detta i hjertat af Hufwudstadcn trängt belägne

hus. Breda men mörka trädtrappor förde till de bägge wåningarne.

Skolans classer woro en trappa upp, skiljde frän hwarandra genom
smutsiga afplanknmgar, liknande mera bås för boskapens instäng-

ning, men ej rum ägnade till människors underwisning. Det hela

war om.gifwet af de swarta nedrökte murarne. En mephitisk och

pestilentialisk lukt, ett måln af snusk, swett, oset af smörgåsar,

fläsk-pankakor m. m. stack som sylar i näsan wid första inträdet;

ty flere af skolgossarne förde med sig deras frukost. Här i detta

otrefliga lärdomsnäste skulle en del af Stockholms ungdom, erhålla

sin första bildning. Det här rådande qwalmet i förening med
den osunda luften tycktes böra hällre förtaga än ingifwa all lust

för underwisnings inhämtande. Hwilken skillnad emellan denna

mörka käk ocli nutidens ljusa, glada och rymliga skolsalar! Pä

Storskolans gård, som gränsade till den för sina Venustempel så

namnkunniga Baggensgatan war under husets ena flygel en för-

fallen källaröpning. Man anförde en sägen, att denna håla ledde

till en underjordisk gång fordom begagnad af munkarne för ut-

öfwandet af deras mysterier. Skolpojkarnes nsfikenhet att här

intränga war mycket spännd, men ingen wille wåga försöket.





Storskolans Regent var Rector Höjer, lärd och sträng i åmin-

nelse. Han blef sedan förflyttad till Uosala. De öfrigc lärarne

woro werklige originaler på en tid dä likwäl seder och klädedrägter

woro besynnerlige i jämförelse med nutidens. Magistrarne IViiigi'

och Graak woro utfattige med stora famiilier, lucrc^nde och nlasrcrade

pojkarne, men ej ännu ^efter Lancaster-Methoden::. Husliga om-
sorger förbittrade deras lynnen. Den fjerde läraren war Magister

Petrus Leufgren från trakten af Sweriges största järnbruk Leufstad.

Han war kanhända begåfwad med bokwett men ej särdeles m}xket

med — folkwett. Ansigtet war något rödlätt. Isåret bar han up-

kamimat fram i pannan, pomaderat och pudradt i synnerhet da

han war bortbjuden. I skolan war han alltid i hwardagslag klädd

i en mörk, gräflammig surtout med swarta hornknappar, stora som
små räkentaflor. Emedan han tillhörde det andeliga ståndet

brukade han alltid swarta underkläder, wäst och koribyxor, gula ull-

strumpor, stöfiar med nedvikna kragar och slinkaiide läderstroppor.

Dä han ej war i dassen hade han alltid tobakspipan i munn.

Ofta hade han i högra handen en karbas af tjursenor, som spira

och till tecken af sin wärdighet. En och annan släng däraf ut-

delades tillika med handplaggor. Ehuru gift med en mamsell

Mineiir förmögen mjölnardotter frän Upland måste han som
flera andra präster dä de ej kunna föda hustru och barn läsa för

privatister och i synnerhet fräta på helpensionairer, h\\ ilka waniigt-

wis oth dagligen trakteras med samma dåliga kost. Hos denna

något för brännwinstlaskan böjde lärare feck tecknaren af dessa

rader sin sista underwisning innan han -isknlle bli student och

Upsala bctrakta-n.

Händelsen införde i Leufgrens hus som helpensionair en

liflig, wacker, wälbildad yngling från West Indiens brännande jord.

Han war född pä ön S:t EnstacJie och uppfostrad på S:t Barthe-

leuiy hos sin morbror en Mr. Rounels. Ynglingens namn war

jneobns Seys. Som jag genom en öm, god och huld faders wärd

hem.a blifwit öfvad i Franska språket och Seys ej kunde tala

annat än detta språk eller Engelskan som war hans modersmål och

ingen annan af skolkamraterne förstod honon:, blefvo han och

jag snart goda wänner. Hos Lenfcren war äfvcn en annan pen-

sionair en ung Lindblnd från Finland, slägt med Landshofdingen i

Uleåborg Lange; Lindblad blef sedan under krfgct iSoS officer

wid det olyckliga landtwärnct. De bägge pensionairerne bodde

tillsummans i ett mörkt otrefligt rum p;i Storskolans wind. Seys-

war mycket frikostig och. försedd med några bouteiller starkt





sydligt win, som kallades -i^ faderns. Någre af hans skolkamrater

woro wane att ta en klunk ur bouteiilerne dä de kommo upp ur

dassen der \vi om förmiddagarne läste. En het sommardag
skyndar jag warm och törstig i spetsen för de andre, in uti

pensionairernes rum, sätter en bouteille för munnen, men detta flu-

idum smakade så afskywärdt, så att jag hwarken kunde straxt

spotta ut detsamma eller därför warna de öfriga kamraterne. Den
ena efter den andre af gossarne tog sig en duktig klunk ur

bouteillen; lyckligtvis nedsväljde jag ej den infernaliska drycken.

Vi skyndade in i prestens kök för att med watten bortskölja den

gemena smaken, men den warade hela dagen. Sliiteligen förswann

den derigenom att jag på tungan och tandköttet sönderkramade

hwita och röda winbär. — Ett högst nödvvändigt bohagsting hade

om natten blifwit sönderslaget, en tom winbouteille i stället begag-

nad och denna åter genom ett misstag af pigan ställd ibland de

öfrige, som voro fulle med vin.

Seys liflig och glad tyckte om skådespel och gymnastiska

öfningar. Pä skolhusets wind upförde wi sedan han och jag

biwistat Kongl. Dramatiska Theaterns representationer, åtskilHge

scener ur Johaiina Montfaiicoii m. fl. Som Scys äfwen war mycket
wig, dansade han både på styf och slapp lina och hoppade genom
tunnband öfvverklistrade med paper. .Sluteligen lämnade han det

Leiifgrenska huset och begaf sig till Upsala. Han blef där satt

i pension hos däwarande Academia; Adjuncten Olof Kobnodin.
Uti Lenfgrens skola geck äfwen Axel Ar^i^ed Raah en from,

glad, treflig och älskwärd gosse med långt, krusigt kastaniebrunt

här. Hans [far] Kapiten wid arméens flotta war död och modren
Kammarfru hos de Kongl. barnen. Raab blef sluteligen Kapiten

vid Fältmätnings-Corpsen samt Riddare af Swärdsorden. Begäf[wad]
med en stor och utmärkt mimisk förmåga, hade han äfwen en

gång nåden att roa K. Carl XIV JoJian och för honom sjunga

Bellmans visa: »Magistraten uti Telje fiker» m. m.. Då Raab efter

en dylik representation kom ned ifrån slottet, yttrade han till en

bekant »se så nu är min lycka gjord, jag har grymtat för kungen .
—

Denna Raabs förmåga att roa andra öfwerhopade lionom med en

mängd bjudningar och lade honom för tidigt i grafwen. Uti säll-

skapet Par BricaU war han liögt upsatt. Där firades en lionom

wärdig minnesfest, utmärkt af sällskapets sångarch(eur och Baron
v. Beskozvs wackra tal.

Ibland Gossarne i Ouarta bör man äfven ihågkomma en sedan

blifvven notabilitet hvilken genom en öm fader .--sä klassisk, bandet uti





sångens kranss- blef testamenterad åt Svenska Acadeniien. Då denna

Academie ej wille wälja ur klassiska eller Romantiska skolan mäste

»den wålja ur Trivial Skolanj som Tegiier uttryckte sig om detta wal.^

Jag har blott welat nänina de mast framstående af skolgossarna.

Dä jag de kalla wintermornarne geck ifrån hemet till skolan

måste jag passera för ginwägens skulld genom slottet. XVid män-

dagsparaderne pä inre borggärden kl. 9 f. m. säg jag Konung

Gustaf IV Adolph^ styf och stel i bara uniformsfracken, spända

gula skinnbyxor, kragstöflor, kraghandskar och trekantig hatt satt

pä twären gä igenom ledernc. Hwarken befäl eller tropp fingo

nyttja öfwerplagg i den strängaste köld. Denna idé hade Kungen

troligen hämtat frän Kejsar Pa2Ll under sitt besök hos honom.

Kungsträdgården numera Carl XIlI:s torg war den tiden omgifwen

af murar, prydd med gräsmattor, täta bosquéer, blomsterrabatter och

sex stycken stora kastanieträd, hwilka K. Carl XII själf planterat

innan han reste ut i kriget. Denna wackra tillflygt för Stockholms

inncwänare förstördes är 18 18 pä det att, den här wid Carl XlV:s

kröning samlade Armé skulle en tima defilera för Kungen. En

arabisk sandöken med dess damm och grus beswärar nu wandraren.

Framför den forna orangeribyggnaden, sedan Wauxhall, wärdshus

och siudigen Lif Rustkammare, Bruns Inrättning m. m. hade pä

Gustaf IV Adolphs befallning [upställts] en hop kanoner och mör-

sare, tagne frän Ryssarne af K. Carl XII. Kn sommarnatt blefwo

desse trophéer i tysthet bortförde, troligen pä föreställning af Ryske

Ministern. Uti denna nu forstörde lustplats promenerade Gustaf

Adolph stundom om sommaren middagstiden. Kungen war då civilt

klädd, bar en mörkmelerad bonjourräck med hwita blanka knappar.

W^niigtwis war han åtföljd af en enda äfwen civilt klädd cavalier

och en hwit hund af det numera nästan utdödde spetsslägtct. Dä

man hälsade pä Kungen, böjde han något hufwudet och lyfte

pä hatten. Som pojke war jag mycket road af att gä emot och

liälsa pä denna styfva raka och stela furste.

Skoltiden uphörde.

men ej

»Sen blef jag från föräldrars lius

sänd till Upsala iärdomsljus>

jpå en af wåra niunkbroskiitor>

» Enligt Tegnérs bref till v. Brinkinan af d. '^jio 1S24, tryckt i jubelfestuppl.

Bd 5, sia. 3gS, va°r dr-i;na >r.o;r..biIitct> Ln.ri Magnus Knberg. Med >en öni iader>

äsyflas Nils v. Ro:,enttein: cUaiet är hämtadl ur Tfgn£'r'^ ^äng vid s%-. akad:s 50-dra

miupejhdgtid str. 17 ^"S-





utan åtföljd af hulda föräldrar skedde resan i caléche Pingstiden

1804.

Coinunicationsanstalternc emellan hufvvudstaden och lärosätet

woro dä ej sä lätta som nu. — Man omtalade och beredde siry

längt förut till denna hlla resa af 7 mil landwäg. Därtill användes

mera besvvär och omtanka än man nu behöfwer för att resa till

Rom. Hwarken Diligencer eller Ångfartyg funnos. För att komma
till den lärda staden reste man med skjuts. Om resan blef före-

tagen kl. 7 om morgonen från Stockholm hann man ej fram till

Upsala förr än kl. 6 på aftonen ifall man warit nog lycklig att

på wägen ej blifwa uppehållen och prejad af hälikarlar och bönder.

Dä man nu färdas pä Ångfartyg kan man helt beqwämt spisa

middag i Upsala. Resan på Diligence är ej heller oangenäm
ehuru man framkommer sednare pä dagen.

På denna smenlösa tid» rådde i Upsala största enkelhet i lef-

nadssättet. Stockholms luxe blef ej så fort dit transporterad. Stu-

dentens rum war försedt med en enkel säng. Ett bord nyttjades

till läsning och skrifnmg. Pä ett ann.at som stod wanligtvis wid

dörren woro hans klädespersedlar under ett lakan förwarade. Det
hände äfwen ibland att under detta bord stodo till rattornes stora

glädje brödtunnor, medförde från hemmet. Aleubleringen war full-

ständig med en liten bokhylla samt twå ä tre stolar och ett rundt

bord. Dubbla fenster, mattor och gardiner woro okännde. Kölden
öfwcrdrog fensterrutorne med sina isfallar. Den kostsamme fest,

som nu firas i:a maj war ej upfunnen för att lätta den studerande

ungdomens fäders kassor. Walborgsmässoaftonen besöktes k-ällrarne.

Derefter promenerade man pa Slottsbacken för att se de i kring-

h'ggande nejd af allmogen uptände eldar. Baron £r/c af Wetter-

stedt war då Landshöfding, men — stadens förskönande war för-

behållet Landshöfdingen Baron FocÅ' och fortsattes med wanlig drift

af Uandshöfdingen Baron von Krcenier. Intet Schwei;:eri war här

öppnadt. Östmarkens och Flodbergs käUrar samt Eklundshof
om sommartiden woro då fälten för studenternes libationcr. En
och annan rökte tobak ur pipa. Cigarrer och glasögon hade ej

ännu blifwit kännemärken pä den nordiska kraften och manligheten.

En och annan bar håret ihopflätat. P'lätan upsattes med en liten

krpkkam i nacken. Wid högtidliga tillfällen stoppade man flätan

under halsduken. De fleste af studenterne brukade håret afklippt.

Det war först i Stockhohn wid inträdet i tjenst, som puder och

pommada nyttjades.
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Nu willja wi hålla en liten mönstring med de ^\cademiske

Fäderne efter Faculteternes ordning: Domprostsysslan bekläddes ai

Doctor Lars Johan Faliiiberg, en liten gubbe med låckperuk,

liknande Kyrkoherden i S:t Clara i Stockholm Dr Asplund. Palm-

berg bar till och med swart käpp. Därnäst följer i ordningen Dr

Eric Johan Almqvist nyttjade dylik peruk som Palmberg. Uti

examina n)'ttjadc han ofta ordet iorn/iinct. Han war gammal, skröp-

lig, enkling efter en fransysk maka. Husets ordning och hushåll-

ning lär hon ej mycket haft reda på, ty en gång da Dr Almqvist

predikade hade hon i brådskan i stället för en hvvit näsduk gifvit

honom ett barnlinntyg. Då Doctorn i sin-theölogiska ifwer pä

predikstolen swängde med barnlinntyget uptäcktes misstaget af

församlingen som deraf feck stor upbyggelse.^ Hans son var den

qvicka och djerfwa Theol. Professorn Eric Abraham Almqvist, sist

Biskop i Hernösand. Han hade ärft sin moders liflighet och war

namnkunnig för sina infallen och skarpa swar. Dä han kom till

sitt Stift första gången rakade han på en middag Lektor Stridsberg.

Denne hade täflat med Almqvist om Biskopsstolen. Stridsberg

bjöd snus ur en gulddosa och yttrade: : Denna dosa feck jag då

jag jordfästade Biskop Hesselgren; Jag har äfven en annan som

jag feck då jag begrof Biskop Nordin och den tredje hoppas jag

snart att få.;. Biskop Almqvist swarade genast: jjag har äfven

en dosa som är af en besynnerlig form, ty den föreställer en hund,

men jag tog ej den med mig nu, ty jag trodde ej att då jag första

gången hade äran wara tillsammans med mina Consistoriaies be-

höfwa ge dem hundsnus.» — Wid en Riksdag kom han i twist med

Grefve v. P— n. De rakades sedan vid ett nuddagsbord. Grefven

satte på sig sina glasögon och sade: sDet var vväl, att jag fådt

mina glasögon lagade, så att jag nu kan få se en f—d i ansigtet. —
»Är det spegelglas i dem ?» frågade Almqvist helt lugnt. Då det

blef fråga om hans utnänmandc till Biskop i Hernösand, blef han

upkallad till Kr. Prinsen Carl Johan, som gjorde honom några

lätta förebräclser lör sitt begär lill drufwans safter. Almqvist

swarade: -Jag försäkrar i underdånighet E. K. H. att jag blott

warit full en enda gäng i hela min lifstid och det war den dag

dä wi walde E. K. H. till thronföljare, men dä war ArkeBiskopci-;.

fullare än jag.» Landshöfdingcn i Hernösand Amiral Aischling war

' Enl. örn berg: Svenska äUartal. D. 5 var Al mq vrist icke änkling efter en

frausyska, han gifte sig näinl. d. 10 sept. 1760 med Hedvig Cecili.i. Bergman, f.

1741 och doltfr till Prosieii Ov: Kyrkoherden i DoUnäs Olof Olofsson Uergman. iion

öfverlefde Almqvist i 11 år. f-'^^-





mvckct gudlig "Och Biskop Almqvist mycket fri i sina yttrande[n].

Man påstod derföre. att de borde byta tjenster. Wid ett besök i

Stockholm war Biskopen bjuden till middag och skulle äterv.ända

till samma ställe pä aftonen, men geck af misstag in i huset bred-

wid där man äfven hade främmande. Wärden kände honom ej.

Slutligen blef misstaget uptäckt. Almqvist kom en gång till å^w

store Philologuen och Häfdaforskaren Jonas Hallenberg, som ej

heller känndc honom. Biskopen kallade Hallenberg genast 5bror>

Denne yttrar förvvånad: »Jag wet ej hwem jag har äran tala med,

men jag ser på korset att min Herre är Biskop.» Almqvist säger

hvem han är och bekantskap sker. — Biskopen besökte i Stocl:-

holm fru H . . . . n. Sawäl hon som hennes man älskade med passion

kortspel. Frun anmärkte att sidentyget hwarmed Biskopens Theo-

logie Doctorshatt var öfwerklädd hade förlorat sin glans och swärta.

Hon erbjöd sig kläda öfwer Doctorshatten med nytt tyg. Biskopen

frågade till hwad hon dä ärnade anwända det gamla tyget. Hon
swarade: »till en rcticulo — »Man kan då säga,?^ yttrade Biskopen

^detta har warit ett bönehus, men är nu förwandladt till en röfware-

kula.5 -— Sä strömmade ur honom beständigt infallen. Hans an-

sigtc war något magert med spetsig näsa, mörk skäggbotten, qwicka

bruna, eMiga ögon. Han nyttjade calotte pa det mörka och stri-

piga håret.

Doctor Johan JVinbom war äfven Theologiae Professor och blef

slutligen Domprost. Han war lång och mager, hade i ungdomen
warit wacker, men nedra delen af ansigtet war nu infallet sedan han

förloradt tänderne. Man kännde igen honom på längt håll inswept

i himmelsblå touloube, åkande i ensittsig chaise. På Waksalagatan

bodde han i sitt stenhus. Professor Kalscnianus var Sveji IVijk-

inan Caspersson, en mäktig prelat med stor figur och rödbrusigt

ansigte. Han nyttjade äfuen calotte. Det var hans idée att Upsaia

cathedralskola borde flyttas till Enköping för att betaga ungdomen
all förströelse. Ifrån sin lärostol blef han förflyttad till Kyrkoherde-

beställningen i det feta Simtuna och slutligen Biskop i Westerås.

»Näsans bugt är bygd på hjul som rullar

Och sweket bor under de lingonkuIiar>

sä yttrades om honom uti ett warningsbref till Thomas Järta då

han blef Lector wid Westerås Gymnasium. — Biskop Wijkman war
emot Prinsens af Ponte Corvo wal till Swensk Thronföljare. Han
förebar sedan till sin ursägt, att om han v/arit för walet, sä hade
hans ståndsbröder warit deremot. Pä samma sätt urskuldade sisj
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äfvven Borgmästaren i Stockholm Hallqvist. Öfwer dessa bägge
män gjorde man den bekanta 'vverscn

:

;. O du I som ärfuer Svea thron

I trots af \Vijhi)ian och af HalLfcht
War halsad af en stor nation.

Wi räcka Dig en freiisam taHqvist-j-

Theologia; Doctorn Eric Jllichacl Fant war Historiarum Professor,

ifrig forskare med stora förtjenster, ehuru man klandrade hans

stil. Hans utseende war wördnadswärdt, men iians ögon woro
sjuklige. För öfrigt war han wänlig mot studenternc och lånade

dem böcker.

På iden rara Wermdom hade Samuel Ödiiian såsom fattig

skolmästare genotn en skrift om skadespel wäckt Konung Gustaf

III:s upmärksamhet och blifwit förHyttad till Upsala som Professor.

Igenom en längwarig, ihärdig frossa hade han för alltid blifvit

>malade imaginairc ocli fruktade den friska luften. En gäng skulle

han besöka sitt prebende Gamla Upsala. Hans fru stoppade

in honom wäl nedbäddad i pälsar och bolstrar, kuddar ocli täcken

i en täckwagn och utförde honom dit en het sommardag. Här
måste han blifva qwar öfwer wintern till nästföljande sommar, ty

i hans tycke inföll ingen sä varm dag förrän dä, sä att återresan

kunde företagas. Dessutom hade han under sitt wistande i Gamla
Upsala måst taga i kyrka en bondhustru. Plnligt bruket tog

han henne i hand; den war för kall och strax äterfeck han frossan.

Uti sin gärd pä Swartbäcksgatan bebodde han sjelf en trappa upp

ett stort hörnrum. Detta rum war wäl ombonadt. Afwen midt i

warmaste sommaren war det försedt med mattor, iimanfenster och

upeldad kakelugn. Nära derintill i ena hörnet stod Ödmans spar-

lakanssäng. Om dagarne lag han alltid ofwanpä, klädd i swarta

duniga kläder. Pä hufwudet hade han hvit nattmössa. Ett löst

täcke war kastadt öfwer honom, hwilket han alltid skyndade att

hälla för munnen dä nägon geck in och ut i dörrarne. Han rökte

mycket tobak. På ett litet rundt bord vid hufwudgarden funnos

skrifdon, böcker, paper, tobaksask och elddon m. m. Han skref

alltid pä en portfeuillc, som han lade pä täcket. Rumet war om-
gifwet af bokhyllor. Han hade noga reda pä hwar hwarje bok war

ställd. Pä wäggen midt emot sangen och framför fenstren stod

en sopha på hwilken främande bjödos att sitta. Deröfwer pä pe-

laren hängde hans Theologict Doctorsliatt inswept i en serviette.

Lika lätt och beha^liut som hans umszänge war äfven hans stil.
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Hos denne högst intressante, lärde, men besynnerlige man kunde
man utan ledsnad uppehålla sig llere timmar, hvvilka snart förflöto.

För samtalet saknades aldrig ämnen. Dä man kom och geck feck

man alldrig ta honom i hand. Man höUt sig alltid pä ett wördnads-

fullt afständ frän sängen, ty ehuru frisk fruktade han alltid köld.

Sä ^vegeterade han som en bionmia i en burk>> uti en mängd af

är. Detta uttryck fällde om ödinan hans (tg^w systerson, den
alskwärde skalden Georg Gabriel Ingeljnaii. Dä Ödman under
convcrsationen blef ifrig, satte han sig upp i sängen och demon-
strerade med tobakspipan och händerne hwilka just ej vvoro sä rena.

Han hade ett förträffligt minne, försedt med en mängd anecdoter.

Stundom bjöd han främmande till sig om söndagsmiddagarne och
denbland äfwen studenter. Dä sällskapet war större spisade man
uti ett rum utanför hans eget hwartill dörren stängdes. Eljest

åt man i vvärdens egen kammare. Likwäl åt han ej af de fat som
serverades vid gästernes bord. Den mat han förtärde skulle wara
kokhet; den bars upp ifrän köket i en mathämtare af tenn, som
ställdes pä sängen emellan hans knän. Som det tycktes spisade

han med god matlust. Serviette, knif, gaffel och sked lägo alltid

pä kakelugnen för att hällas warme. Dit lades äfwen alla ankomna
bref för att vvederbörligen stekas innan han öpnade dem. Den
student, som ej kunde skära för, feck af honom pikar. Om man
besökte honom pä eftermiddagarne sommartiden bjöd han swag-

dricka för att svvalka gästen. Pingestdagen 1S04 war mycket warm.
Odjiian hade då en hop främmande till middagen. Uti hans rum
med innanfenster och upeldad kakelugn war hettan odräglig. Man
pinades här af artighet och kunde knapt se lu^arandra för den tjocka

tobaksröken, som brännde pä ögonen. — En mängd Resebeskrif-

ningar äro dels helt och hållet, dels i utdrag af honom öfwersatte.

Som han sjelf yttrade hade det skedt för att utestänga Roman-
läsning, men derpå mxissråknade han sig i längden. Hans förläggare

war däwarande Redacteuren af tidningen Dagligt Allehanda, Asses-

sor Pheijfer. Bägge lära häraf haft god förtjenst. Med en mängd
lärde stod Odman i brefwcxling. Deribland var den namnkunnige
Engelske naturforskaren Thomas Pennaut. Då Thorild skulle resa

till England, hade han af Ödman begärdt recommendationsbref till

Pennanf.. Det lämnades. När Thonld kom till Pennant frågade

denne hwarmed Thorild ärnade sysselsätta sig. Swaret blef »att

skrifwa». Pcjinant bad då att fä se hwad Thorild skref innan det

blef utgifvvet pä trycket. Pennant trodde honom icke wara sä

stark i Engelska språket, så att han kunde slcrifwa det felfritt. Efter
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någon tids' förlopp infann sig åter Thorild hos Pcnnant tillika med

sitt opus. Pennaut läste och yttrade *men detta är intet Engelska.

Wi Engelsmän skrifwa ej wårt språk pä detta sätt». ;>?^Icn sä bör

ni skrifwa» inwände den enwise Thorild. Plan kom ej tillbaka.

Pennant skref till Öduuin och bad honom härnäst ej lemna re-

commendationsbref åt galningar, som wilja lära Engelsmännen

skrifwa Engelska, utan åt klokt folk.

Ibland andra anecdoter berättade Ödman en gäng: -.En be-

fälhafware hade under kriget 17SS blifwit anklagad för ordrebrott,

pultroneri och en för tidig retrait. Han inwände, att han ej hade

haft tillräckligt papcr tiil forladdning. Actor frågade da om ej

någon af de andre ot^cerarne hade haft pä sig nägra bref eller

andre päper som kunnat tjena till förladdning 1^

Dä Ödmaii. blef utnämnd till Seminarii Director kunde han i

anseende till sin inbillade sjuklighet ej infinna sig till den wan-

liga installeringshögtidligheten pä Acadcinia Gusiaviana. Arke

BUkop Lindblom åtföljd af ^\edcrbörande måste derföre äl:a hem

till Ödman för att emottaga hans embetsed. Bakpå Ärke Biskopens

wagn stodo cursorerne i deras drägt med silfverspirorna. Med

sinVru hade Ödman blott en enda dotter. Hon hade ett hygg-

ligt utseende, men var döfstum. Man påstod att hon hade fadrens

genie. Slutligen blef hon gift med hans vice pastor Leufvén. Efter

Ödmans död köptes hans gärd af Handlanden J/. hkvian. Han

förwandlade Ödviaiis eget rum till sal och upsatte på den v/ägg

där den lärde mannens säng fordom städt en lithographi, som

är tagen efter Sandbergs portrait af Ödman.

Consistorii Notarie wid denna tid war Brynolf Hcssclgren,

*iaip.nkunnig för sina stora fötter.

sHans fjäC war snöplogens.>^

På en begrafning hade någon af gästernc först tagit på sig sina

egna galocher och sedan af tankspriddliet derutanpå Brynolfs.

Han btef slutligen Theol. Doctor och Kyrkoherde i Norrland.

luris Professoren Gustaf Flygare war Rector wårterminen

1804. Hans Magni^xence war en läng, stor gubbe m.ed pudrat hår.

Anders Lundström Juris Patr. Professor, en läng mager gubbe

med calotte lämnade nu såsom emeritus sin lårostol och flyttade

till IVesterås.

En liten fryntlig, säMig man med rödlatt ansigte, pudrat här

med lackar samt blinkande ögon war Johan Daniel Drissel, som

nu blef ordinarie Professor i Lagfarenketen. I'å långt hall igen-

kännde man honom pa Upsala gator der han wmtertiden geck i sin





13

skjubbskinnspäls och swängde med käppen och armen. Ofta såg

lian studenter hos sig om söndagsmiddagarne tiUika med en och

annan af Academiens embetsmän och lärare. Sina barn upfostrade

Dnsscl och. hans fru pä ett högst pjakigt satt och gjorde allt för att

skämma bort dem. Pä de niiddagar professorn gaf tracterade han

äfwen sina gäster med en mängd anecdoter. Alldrig bjöd någon

af de academiske fäderne studenter tili sig pä aftnarne dä man
hade mera behof af förströelse. Kortspel och källarsalarne woro

dä ungdomens tilin}gt om man deraf war road. Ett och annat

af de bättre husen kunde wäl någon gäng om. aftonen göra en

bjudning. Det war en bes)'nnerlig sed, att straxt man hade spisat

middag och druckit katfe togo alla gästerne till hattarne och rusade

bort. En gäng blef den Dri^sclska middagen afbruten genom e!i

eldswåda ibland ladorne utom Fjärdingstullen. Studenterne skyn-

dade dit och buro ihärdigt wattcn. Efter eldswädans slut skyndade

man åter till det gästfria husets dukade bord och tog sin skada

igen.

En Docens i Juridiska Faculteten J. Ho/uidergsson gzi 2L^v,'en

underwisning och examinerade i jt/s Piibl. Rom. Gerjnauiaaji,

men som sedan uphörde då Napoleon storskiftade Tyska Riket.

Uti Upsala blomstrade ej hans lycka ty han hade som fullmägtig

i en rättegäng yttrat ifast jag ej har nägre stjernbeprydde före-

språkare i denna sak» m. m. Han bodde i Couragcbackeu. Wid
den eldswåda som 1809 härjade Upsala stod han och fröjdade sig

huru hans hus brann ocli ropade »jo det war rätt åt er era cannaillcr,

som ha plågat mig i så mänga är; jo' nu fä ni stekas» ! En af

Holmbergssons bekante frågade honom hwad d}-lika glädjerop be-

tydde under en sådan fara. »Jo, 3. swarade Holmbergsson »jag gläder

mig ät att mina wägglös brinna upp.:^ Slutligen blef han Pro-

fessor i Litiid och far till en ung konstnär med mycket lofwande

talent, men som bortrycktes af en för tidig död.

Med fylligt uttal och redigt framställningssätt, gjorde en an-

nan Docens wid samma facuitet sig bemärkt i synnerhet wid de

ting som höUos i Upsala. Hans namn war Lars Georg Rabeitiiis.

Likwäl ansåg man ej honom för stor jurist. Man påstod att hans

ifrigaste önskan war att bli uptagen i adeliga slägten Bnmcronas
nummer pa Riddarliuset. Efter några ars förlopp blef han likwäl

adlad under egen nummer med bibehållande af sitt förra namn.

- Han är bekant genom en Lärobok i itameralwettenskapen.

Man påminner sig liar äfven A. E. Afzeiiits, en ung Docens

och tillförordnad Domare i UUeråkers Härad. Han lyste med sitt
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ljusa hiifvvud, goda ton och stora i-kickligbet. Olyckljo^a penning-

affairer twungo honom att fly öfwer till Fiiniland. Oförsigtig i tal

och skrifsätt blef han snart där förföljd, rymde, men ertappades

på Alaiid där han uttröttad af resans beswärligheter hwilade öfwer

natten. Det inre af R.yssiand blef hans förwisningsort.

Den store Linnes lärjunge Carl Petter 'riiuul'er^ .innehade

na hans lärostol, som han intagit efter sonen Carl von Lvnié don

vngre — Tlnml^erc hade rest mer än sin store mästare. Han har

uti trenne delar utgifwit sina Resor i Africa m. m. I umgänget

war han lätt och angenäm, men hans stil torr och mager. Nästan

alltid bar han hinmielsbla kläder och mörkblå slängkappa. Hans

bhck war liPiig och wänlig. Sitt gråa här nyttjade han något

längt och bakåt kammat.

Endast

»Wasas rir:g r.f gull vX\ sitt gröna band

Mellan idckars snö kring åldrig skuUra hängde.»

Konung Gustaf III hade redan år 1785 där med pr\'dt Thnn-

bcrg. Att wara Wasa Riddare då war en större utmärkelse än

Conimendeur nu. Slutligen blef 77<.'/////>'6'n;' Commendeur af samma
orden. På denna tid hade de Kongl. Ordens f\Twerkeri ännu ej

kastat Nordstjernan ned pä kontoren wid Skepsbron. Denne sist-

nämnde orden bars af Linné, den mäktige ordnaren af naturens

riken. TJiunbergs föreläsningar woro både intressante och läro-

rike, ehuru framställningssättet ibland föreföll löjligt. En gäng

började han sålunda: :.Mine herrar, bockar» (hostning) xäro nyttige

djur> m. m. På tittelbladen till de under Thunbergs presidium

utgifne Disputationer får man läsa alla de in- och utländske Aca-

demier och lärde samfund hwaraf han war ledamot.

Med flere af sina academiske medbroder war TJuinberg ej

mycket nöjd. Denne hedersm.an up nådde en hög ålder. Uti

Gamla Upsala socken hade lian egendomen Thunaberg, där han

wistades om somrarnc.

PeJir Afztlins, Öfwer Directeur, Medic. Pract. Professor, utmärkt

Läkare ocli Chirurg, men ombytlig till h'nnct. Hans stora skicklig-

het anlitades i synnerhet omkring ar 18 14 dä en hög persons

dyrbara hälsa swäfvade i stor fara. Han måste derföre en lång

tid wistas i Stockholm. Afzilius blef dereftcr Konungens Förste

Archiater, Stor Kors af Wasa Orden, feck adelskap m. m.

En Gottländning Jacob Äkervia)i iiade efter AdclpJi Murray

bhfvit Anatomiai 1'rofcssor. Åkerman war en mycket skicklig
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liikare, munter, lustig, bröt på födelseöns dialect. Han war kopp-

ärrig och bar sitt mörka hår opudradt. Dä ArkeBiskop Li>idbloin

år i8i8 drogs med döden war Äken)ian hans läkare. Sista gängen

då han geck ifrån patienten följde ÄrkeEiskopinnan med ut i salen.

Hon frågade sorgligt »Nå hur går det med far Herr Professor».

— »Äh ja, det börjar pä att lida med stor swarten» yttrade A-ker-

tnan helt lugnt, tog på sig kappan och geck sin wäg. Gumman
stod qwar helt förundrad.

Wid upräknandet af Medicinska Facultetens ledamöter bör

man ej glöm.ma Carl Zettcrstroui^ Medicinse Adjunct och sedan

ordinarie Professor. Det war en ärans man med stora kunskaper

i sitt yrke. Som han hade swagt bröst höll han sig inne winter-

tiden. Han wisade sina landsmän Jämtländningarne stor wälwillja.

De yngre fingo för honom fritt sknfwa latin. Ett bibliothek blof

af honom samladt och skänkt till Ftoso skola, fill upbyggande

af Bibliothekshuset dcrstädes hade han äfwen bidragit med en

penningsumma. Men som det numera ej gifvves någon säkerhet

för donationer lär detta wackra minne af Zcttcrstroin ryckas bort

från det ställe där det först blef uprättadt. Han war wän och

landsman med Eric Martin Edholm, hwilken framdeles skall

biifwa omnämnd. Då Edholm upstigit pä lyckans trappa glömde

han ej sina förbindelser till Zetterstrom. Edholm undanbad sig

Nordstjerne Orden på det att den förtjente Zetterstrom därmed

skulle prydas. Zetterstrom yttrade sjelf, att denna utmärkelse ej

kostat honom något lycksökeri eller några supéer.

Pä Kongl. Swenska hofwet blef fordom cour gifven. Hofwets

herrar och damer, stater och corpser samlades då i stora galleriet

för att upwagta. De Kongl. personerne gingo då omkring och

talte än wid den ena än wid den andra. Således af P^ransi-ca ordet

cour deriveras ordet cura eller upwagta. Detta, skedde i Upsala

Onsdagar och Lördagar hos Herrar Professorer. De togo dä

emot studenterne. De fleste af de Academiske Fäderne sågo

mycket förnäme ut och spelade här en lika hög role som Deras

P2xcellencer Rikets Herrar i Stockholm. Man skulle ha skrämt

ihjäl de af lärdt högmod intagne gubbarne med det nu förnyade

förslaget om Universitetets flyttning till Hufwudstade^: o^ds de

blifwit bortblandade i hopen. En dylik flyttning hade redan skedt

år 1583 i Högstsal. H:s Maj:t Konung Johan IlPs tid, glorwyrdig

och catholsk 1 åminnelse. Universitetet måste i Stockholm stanna

ända till Konungens död 1592. Men är 1S04 tänkte ingen pä att

bereda detta dunderslacr. Pä de således bestämde dagar skyndade
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sig studenterne utstyrde i swarta kläder, att springa ikapp för att

cura. Uti Professorns förstuga stod alltid ett bord hwarpå man

i allsköns ödmjukhet lade sina öfwerräckar. Det uar ej särdeles

behagligt wintertiden dä man kom ut frän Professorns \varma

bokkammare, att taga pä sig isstycket. Men man war ung och

satte sig åter i fullt galoppe till en annan Professor.

Wi skynda nu till den främste i Plulosophiske Faculteten.

Eminet Boethius. Princcps confusorian ljuder det i ett stu-

dentqwäde frän denna tid. Daniel Boethius eller Bes Etliicus,

som han kallades war ocksä en rigtig ^hos'>. Pä Waksalagatan

bodde han i ett mindre stenhus. Dä man kom in i den lilla kam-

maren till höger om salen låg den höglärde Herr Professoren och

Teol. Doktorn och wräkte pä en sopha med sin tobakspipa.

Han war klädd i swarta underkläder och en ljusgrå morgonräck.

Hufwudet pryddes af en hwit nattmössa. Han hade hög panna,

långt gräagtigt här, gulagtig hy, böjd näsa, nägot tjock i spetsen

och stora näsborrar samt tjocka negerläppar, den nedre nägot

framstående; han smackade eller smälde med läpparne dä han

talade. De grå lifliga inmariga ögonen spännde han i den stackars

upwagtande studenten, reste pä sig litet, skjöt endast pä natt-

mössan dä studenten kom och geck. Den dryga Professorn som

sjelf bibehöll sin ställning, bjöd alldrig en stol ät den kurande,

kallade honom Mii>. Besök, svar och frägor woro wanligtvis korta.

In^en af Rikets Högsta Embetsmän i en enwäldig och stel ko-

nungs tid emottog personer med en sädan ohöflighet. Boéthii

Naiur Rätt. som Professorns bok kallades war ej särdeles be-

griplig. Han måste förklara den sjelf i sina privata föreläsningar,

som han höll i sitt hus i ett rum pa nedra botten kl. 3 e. m.

»Uti sista lectjon mine herrar, hade jag tillfälle nämna m. m.» sä

började han wanligtvis, smackande. För att göra denne lärde

best bevvågen i tentamen och examen besöktes hans privata före-

läsningar flitigt af studenterne. Professorn erhöll derigcnom goda

collegii penningar. Hans förklaringar af sin bok förstod man just

ei mycket; de woro högst sömngifwande. Dessutom skulle man

läsa ett collegium. Det war en lycka i tentamen om man kunde

boken utantill fast man ej begrep ett enda ord. För att ytter-

ligare fä det oförklarliga förklarat hoU Boetlrn halta Docens

Jacob Borelius privata foreläsningar kl. 7 pä morgonen, hwilka

man äfven måste betala. Men mången lag wintertiden hällre

qwar i sin säng och betalte likwäl Borelius. Han blef slutligen.

kyrkoherde i Skinnskatteberi^. — Boethii fru b.ade warit wacker.
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Man påstod, att ' hon uptändt en öm, men obelönt låga hos en

annan wördnadswärd academisk lärare och vvållat derigenom hos

honom en djup swärmodighet. Dottren vvar äfwen wacker och

blcf gift med Major v. Xackrey.

Zacharias Xordniark Physic. Professor war bäde lärd och

artig, skorra.de något. »Herrn har hafsatt där» brukade han säga dä

!K'.gon i tentamen räknat orätt pa taflaii.

Chemise Professorn Johan Afzeliiis, Sti)ija)i kallad, war ett

original likasom de öfrige. Hans boställe och wackra trädgärd

lag wid Fyrisån. Han gycklade mycket. En student anmälte

sig till tentamen i slutet af en wärtermin. jfan stämde honom
till sig kl. 4 om morgonen. Han bjöd studenten kafte, frukost,

middag, att sofwa middag samt åter kaffe. Under loppet af dagen

pratade Jan m.ed honom om andra saker utan att börja tentamen.

Slutigcn föreslog jan en promenad i trädgärden och sade under

wandriiigen: »Ja \vi ska wäl börja tentamen. — Hwad är det för

en sten som Hgger där? »En gråsten Herr Professors — Jan ytt-

rade »Det war ett alltför wettenskapligt svvar; det finnes ju äfwen

andra stenar såsom skärstenar, rännstenar, tegelstenar och tak-

stenar.» — Till slut feck den tenterande blott ett par frågor, blcf

qwarbjuden till afton och affärdad.

En Medicina: Candidat, som war mycket skicklig och kunnig

i andra stycken, men swag i chemien fruktade att i tentamen

blifvva improbcrad af Jan Afzclius. Han yppade sin farhåga för

Jans broder Öfwer Directeuren PcJir Afzelius. Den unge Candi-

datens kunnskaper i andra ämnen woro af PcJir kännde. Han
rådde honom derföre, att gä till Jan och begära tentamen samt

låta Öfw/;r Directeuren weta hwilken tid Jan utsatte. Candidaten

blef kallad till Jan en efterniiddag kl. 5 och gaf Pehr derom
genast underrättelse. — öfwer Directeuren begaf sig till Jan
något före den utsatte tiden för att prata om ett och annat.

Under tiden ankom Candidaten. Öfwer Directeuren fortsatte lika-

fullt samtalet. Slutligen ber Ja)i brödren atiägsna sig emedan han

skulle börja tentamen. PeJir inwände: »Men hwad fan gör det,

att jag är qwar dä du i alla fall skall improbera honom ?s. »Skall

jag det.» — -Ja wisst skall du det.» — »Nej det skall jag .så fan

lieller, huru kan du weta det.-> — :>Jo wisst wet jag det.» — Pä
detta sätt togos bröderne en stund. Andteligen geck (3fwer Direc-

teuren bort. Tentamen börjades. Candidaten feck godt bet\'g.

Wid denna tid wårdades i Gustavianska Academiens hus

Universitetets Bibliotliek af Ptiir Fabian Aiirivilius Litt. Human.
2

—
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Professor, kallad för sin gudiighet Sd>irt/fs spiritiis, men det war

en ärans man och religieus af öfwertygehe. Han nyttjade ej

religionen tiil täckmantel för knep och iutriguer. Hans ansigte

war fint med hög panna, pudradt här med lackar wid öronen.

Midt i wintern igenkännde man iionom i sin blå slängkappa. lian

war mycket artig, men förlägen, folkskygg och tvxktes önska

snart slut pä de besök man gjorde honom. Med nit och ordning

skötte han Bibliotheket.

Samuel Liljcblad Oeconom. Professor Borgströmianus. Han
hade sitt hus nära Wettenskaps Societetcns. men war likwäl ej

ansedd för något ljus. Da han war Decanus gjorde han wid stu-

dentexamen mycket afseende derpå att man Icannde till hans

Flora. Han friade till en mamsell Wtunstroui, men hon war kall

för hans courtise. Wid en middagsmaltid då de woro placerade

bredvvid hwarandra wid bordet, bad han henne komma ihog, att

han hade tak öfwer hufwudet. Hon swarade helt twärt att det

wore bättre, att ha hufwud än tak öfwer hufwudet.

F.n något lång gubbe med magra, sträfwa, tradagtiga anlets-

drag, opudrad stupstocksperuk och björnskinnspels war Mathem.

Professorn Nils Landcrbeck. Han war både sträng och confus

som alla mathematici och bröt pä Gud wet hwad för dialect.

sUm jag har en qwadrante m. m.-> utlät han sig i föreläsningarne.

En student skulle tentera hos Laiuicröcck, iiicn blcf wid ankomsten

anfallen i trap[)an af Professorns lilla, men arga hund. Under det

Landerbick war sysselsatt att t)-sta hunden, retirerade studenten

i god ordning och kom alldrig mer igen. Wid examen }'ttrade

Professorn, att han ej kunde påminna sig, att studenten warit hos

honom och tenterat. Denne inwände »jo det har jag wisst, min-

nes ej Herr Professorn, att det war just den gängen då Herr

Professorns lilla hund war så ond på mig, så att Herr Professorn

måste sjelf ut och stilla hans raseri . — Examen geck för sig.

Grec. Linguai Professorii, Christoplicr Dahl, en lärd, hederlig,
j

sagtmodig och artig man, bekant för sina goda, men något wid-
{

lyftiga gramatickor. Genom sin familles slösagtiga lefnadssätt war .

han fördjupad i skulder. Hans fru och döttrar trifdes ej i Up-
\

sala. Han måste således för någon tid h\'ra .it dem en wåning i i

Stockholm i Hästeskos hus på E»rottninggatan. Denne arme

sjuklige mannen war saiedes twungen att i slutet af hwarje wecka

och stundom i ur och skur resa till Hufwudstaden och straxt i

början af den påföljande åter till Upsala i anseende till föreläs-

ninearne; han höll dem öfwer Hesiodus eftermiddae^irne hema i
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sin boning. Om hans faniiile någon gång wistades i Upsala och

ilöttrarne innan foreläsningens början eller under den »academisk-a

qvarten», passerade genom salen, blcf dispute emellan studcnterne

pa hvvilken af dem mamsellerne Dalil kastadt deras smägtande

blickar. En sommar bodde Dahl med sin famille på Kongl.

Djurgården. Man såg dä den bleklagde Professorn ensam göra

promenader i täckwagn.

Eric Göthlui, en fm, något fet, glad, fryntlig gubbe med tunnt

pudrat hår war Professor i numismatiken. Uti examina war han

mycket medgörlig och dessutom gästfri mot studenterne.

Lars Regnér
»beräknade

>hinilafarden

sför månans skifwa för planetens ring»

TJitinbcrg hade rätt, att denne Astronomiens Professor »ej kunde

gå pä Guds gröna jord», ty han war illa bekajad med gikt i

föttren och hasade sig fram i bottes fortes. Den då warande

Observatorn Scliilling lärar i Professors ställe fädt sysselsätta sig

med tilidragelscrne pä himlahwalfvet. Således skötte åtminstone

Obscrvatorii \vaktmä>^.tare ej tjensten, hwilket man påstår inträffat

på ett annat observatorium där Professorn är för mycket syssel-

satt med jordens affairer så att han för stjernorne på sitt bröst,

stundom glömdt att i årets calender utsätta soLståndet. Regiicr

hade en mycket coquette fru som förut lär vvarit gouvernante.

Den Academiske skatten förwaltades af Carl Didricli Hierta^

slipad, hstig, bleklagd, prydd med det granna här, hwilket '^S.\i:v\

blifwit fortplantadt i dess slägt.

Philos. Thcoret. Professorn Pehr Iloguiark med hög panna

bodde wid än pä Swartbäckssidan.

Genom Jacob Fredric Nfikters död hade Skytteanska Profes-

sionen nyhgen blifwit ledig. Hans föreläsningar woro mycket
rolige & interessante i anseende till de anecdoter han förtäljde.

Stundom skred han likwäl öfwer gränsorne. Dä han beskref och

omnämnde Thébusken kom han i delo med herrar Botanici.

Genom arf efter Riksmarschalken och Riks-Rädet Grefve Goraii

GylUnstwrna hade f lofmarschalken grefve Carl Gabriel Morner
blifwit Patronus for Skytteanska Professionen och därtill utnämadt
Academi;e i\djuncten Olof Kohnodiii. Denne war en lärd, älsk-

wärd, men nägot forlägen man. Man gillade Avalet, men klandrade

rättigheten därtill, ty patronatet kunde ju tillfalla i tidernas längd

någon afsigkommen adelsman, någon skuldsatt fäudrick, som
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genom mutor kunde förledas att wälja en odaL^^a. Enligt stadgarne

skulle Skytteanska Professoren någon tid wistas utrikes. Som
Kolmodiii redan war gift med en fröken Rehnbcro blef b.ans resa

utomlands nägot förkortad. Under tiden höllt Nils Fredric

Biberg föreläsningar. Kans föredrag war mycket höglärdt och

knapt begripligt. Slutligen blef han informator för dåwarande
Kronprinsen Gustaf (nu Prins af Wasa). Biberg wistades med
hofvvet på GripsJiobit, men syntes ej v/ara danad för Hofsocieteten.

Då den styfwa, stela och raka Gustaf IV Adolph tilltalade honom,
stod han bara och bockade sig för Konungen utan att just yttra

nägot ord. — SJedan den olyckliga konungafamillen lämnadt Swerige

återvvände Biberi;- till Upsala och blef da Professor. »Flottig i

surtoutens inneslöt han sig slutligen i sin kammare, forderfvvade

hälsan genom omättligt förtärande af öl och slutade lifvet i

djupaste swårmod.

Sedan Kolviodiii återkommit, tilltradt sin tjenst och sitt bo-

ställe i Sk}'tteanska huset wisade han den studeraride ungdomen gäst-

frihet, men tycktes ändå liksom Aurivlliiis wara generad af besök.

Den wördnadswärde Jolian Adam Tingstadius hade blifwit

utnämnd till Biskop i Strengnäs, men bodde ännu någon tid qwar
i Upsala. Studenterne brukade upwagta honom. Han war nägot

fetlagd och bröt mycket på Sörmländska diaiecten liksom brödren,

den skicklige läkaren. Biskop Tingstadius tyckte ej om, att man
reste hem öfwcr heigerne »till mama» som han yttrade sig.

Han war »en af de Aderton i Svenska Academien». På en hög-

tidsdag d. 20 December skulle han upläsa en af dåwarande Pro-

tocolls Secreteraren Gustaf v. Schantz författad och af Academien

prisbelönt skrift: Tal af Gustaf Ericssou Uasc tufor Rådet i

Liibeck. Tingstadius bröt som sagt war pä sin provins clialect,

läste, läste illa, swettades, tillsades af Baron Fleming, som satt

honom närmast, att hoppa öfwer och blef ett otfer för allmän-

lietens ätlöje och sin wälm.ening.

Efter Tz)igstadius hade Andreas Swanbojg blifvit Lingv.

Orient. Professor. Han war en mycket läng, mager man. med
litet hufvvud, kort hals, mörkt opudrat har med hopknuten näta

i nacken, små ögon, örnnäsa, rodblommigt ansigle. Costumea

bestod af frac och byxor af ljust chocoladfärgat kläde. Sugtade

halfstöHar woro dragna utanpå byxorne och de långa smala benen.

Afwen nyttjade han mörkblå slängkappa.

Pehr Thyselius, Docens förestod Eioqv. Professionen och

läste offentligt Virgilii Eccloger på Pliilosophiska Auditorium.
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Som han blef Leccor i Strängnäs straxt derpä tog han i en före-

läsning ett rörande afsked af studcntcrne. Sluthgen blef han

liiskop på siätnrimnde ort och prydd med Nordstjerne Ordens

stora kors. Då han blef utnämnd till denna höga ridderliga

wärdighet och underrättelsen derom anlände till hans Biskopssäte,

skyndade Lectorerne med flere att genast upwagta och gratulera

honom. Han emottog dem i nattråck med .^crachat» redan derpä

fastad. Biskopen förebar såsom skäl dertili K. M:ts allernädigste

befallning, att han genast skulle anlägga och bära denna utmär-

kelse. O vanitas! — En liten halt magister Carl Johan Luiui-

'cvall intog nu Thyseiii plats som Docens. Denne gjorde sig

mycket till och war mycket sträng i tentamen. Sedan han blifwir

Professor bodde han i ett hus på nedra botten. En natt bultade

nägre glade och uprymde studenter pä luckorne och upwäckte

honom ropande: • Lundwall! Lundwall! Hör du intet Lundwall?»

>>Wak upp du som sofwer! Nå hwad är det för wäsende.' hwad»

^-will ni? — Hör Lundwall! — Nå, hwad will ni då? Gå hem och»

slagg er! — Hör du Lundwall wi ska hälsa dig från Ciccro! — Ah»
vhwad är det för spectakel, gä och lägg er! — Wet du hwad han»

jsa' om dig Lundwall? — Ah, sa tig da! — Jo han sa' att du»

»war en stackare». Derpå gingo de sin wäg och öfwerlänmade

honom åt sömnen. Han lär ha gifwit någon undernisning åt

HofCansleren Baron v. SchulzoilLt-im i dess ungdom. Då nu

nämnde Baron någon gång besökte Upsala war det glädjande att

se huru den lilla LiDuiwall med sin sjuka fot i gathörnen swangde
för att låta Baronen få högra sidan. — Lundwall blef sedan

Kyrkoherde i det feta men fula Munktorp. Wi böra ej glömma
Adam .Afzelms, bror till de förutnämnde Pehr och Jan. Han
war Botanices Demonstrator. Botanisten Gcors: WaJilenbcrcr war
ännu ung.

Fhilosophen, xAdjuncten Bfnjajnin Carl Höjer igenkändes på
sina spasmodiska ryckningar med hufwudet. Chemias Adjuncten

(justaf Ekeberg (slägt med Coopvardie kapiten Ekeberg^ som
förde Ost Indiska skeppet Finland pä hwilket Wallenberg^ för-

fattaren till >:iMin son pä galejan», war skeppspräst) utmärkte sig

genom sina experimcnter. Uti Latinska språkets kännedom stod

Ostgöthen, Docenten Tranér, ganska högt. Han war älskwärd.

niea sjuklig och denna tid innesluten i sina rum. Pä en gäst-

gifwaregård kom han en gång och främjade »Finns här hästar och
norsar att kunna bestiga»,

Gästgifwaren swararr
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»Nej här finnes ej hästar och horsar att kunna bestiga»

Tranér genmälte

>så gäck till Iljons borg, att skafia dem då>'.

'

Academiai Xotarie war wid denna tid Sven TJteviptaiider

som sedan blef Juris Professor och sist Justitiae Råd.

En stor grof figur med skinnharnesk och hjelm g.-\f underwis-

ning i fäktkonsten, hans namn war Poratk och kallades Lieutenant.

Herrar Nobiles begagnade i S3'nnerhet på den Academiska

Manegen underwisning i den ädla ridkonsten af Stallmåstaren

Olof Mahiierfclt, biträdd af dawarande Corneten wid Lif Regi-

ments Cuirassierer f. nrv. Dragoner, Lars Trafii'enfclt. Pä denna

smenlösa tid> behandlades eleven med samma plumpa stränghet

som hästen. Det war ej sä noga om chambricrens snärt lika

kraftigt träiTade den förras skinnbyxor i stället för den sednares

hud. ]\Ial^incrfcit war mildare i sina Icctioner. Men Traficen-

fclt swor, röt och skrek åt ryttaren i synnerhet om Läraren war

wid elakt lynne. Dä bcfallte han helt twärt eleven, att sitta af.

Ofta blef lectionen pä detta räa sätt afbruten, ty en sagtmodig

och timide yngling bragtes snart genom detta rytande och hoj-

tande ur fattning, förwillades af comandoorden och gjorde allt

rasande som »Sven DulVas. Lyckligtwis lär numera, åtminstone i

hela Tyskland ingen Stallmästare bruka en sä plump behandling,

som den beskrifne. Läropenningarne woro dessutom dyra. i

Rdr. rgs i timan då man fick blott sitta upp en qwart. De
ynglingar hwilka här förwärfwade sina sporrar, klingade med dem
tappert pä Upsala gator och i lärosalarnc samt ansågo sig alltid

ibrnämare, än alla de andre.

Herr De la Boiinioiiiere underwisade i Franska språket. Man
påstod att han warit mjxket lierad med famiilen v. Roseiistein

och bidragit till den telnings upskjutande hwilken såsom deltagare

j. i8c9 års Revolution slutligen pryddes både med mitran och

blå bandet. Offentligen läste och. förklarade De la Bounloniere

Telemaque. Hans öfwersättniiigar roade: iCalypso ne pouvait se

consoler de depart d'Ulysse» öfwersatte han sålunda »Calypso

wara rasangdc, Ulysse v.-illa resa bort.s l^n Onj, kallade han en

hönseman och :/ne o-enisse en komamsell.

Uti ritning underwisade Academie Ritmästaren Dirccleur Alberg,

fordom sackerbagaregesäll och nu klen pastellmalare. Ibland

gjorde han exposition af egne arbeten och copior.

Uno v. Troil, en wärdig och högagtad prelat som upburit

sin höga andeliga vrärdighet och hållet ett öppet och gästfritt hus
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war nu död. Kräclclan hade blifwit lämnad i Jacob Axel Lind-
hlojiis händer, förut Professor Skytteanus och sedan Biskop i

Linköpinj^. Han war i alla afseenden en statlig- Ärke Biskop med
imponerande figur och uördnadsbjudande hållning-. Han war ännu
rask, wisade mycken gästfrihet äfwen åt studenter. Det blef hans
lott att kröna och jordfasta Carl XIII och hans Gemål, jordfasta

CronPrinsen Carl Avgiist och Sophia Magdalena samt slutligen pä
brädden af sin graf med darrande händer sätta kronan på stam-
fadern för en ny Ijynastie, sedan han förut i Helsingör emottagit
dess Lutherska trosbekännelse. Så wäl v. Troil som Lindblom
hade bägge såsom lärde och uplyste män hindradt Gustaf IV:s
tillärnade förföljelse emot den stora häfdeforskaren och Philolo-

guen Jonas Hallenbcrg för dess ^Försök öficer Uppenbarelseboken^
Den listi^^e och hycklande Biskop Flodin ägde stort inflytande

pä den med oinskränkt magt beg-åfwade, men till förståndet in-

skränkte Konungen. De bägg-e förstnämnde Prelaternc öfwertygade
sluteligcn Gustaf IV Adolph att //^//dv//w;^.c bok war författad pä
historisk grund och ej ärnad, att rubba Religionens heliga sanningar.

1804 i början af Juni skedde här i Upsala Medicinc-e Doctor
Promotion. Pehr Afzelins war promotor. Ibland de promove-
rade war en Fmne, wid namn Rislachi: han ägde både djerfhet och
stor skicklighet i synnerhet i chirurgien. Uplands Regemente
hade läger på Polack backen och Rislachi hade biträdt Regements
Läkaren. Genom en lycklig ihopsättning af ett afhuggit ben på
en soldat hade Rislachi här förwärfwat sig en stor reputation, sä
att manskapet hällre wände dig till y>Kandidatonn som de kallade
honom, än till Doctorn.

På denna tid bodde uti Upsala en fransman wid namn
Changeur eller Changeux, språkmästare. Han war omkring 50
å 60 är med krokig näsa samt mörkt opudrat här, ihopbundit
bak uti nacken. Borgargubbarne med hwilka Changeux spelade
bräde kallade honom helt simpelt ;>Sandsjös, liksom de och bön-
derne kallad en handlande Bonnivier för »Bond^cvän,. Cham^enx
hade en oöfverwinnerlig afsky för ost. Med en liten bit deraf Icunde
man jaga honom på dörren. Han war gift och höll ett slags table
d' Höte där middagen betaltes med 5 plåtar eller i Rdr, 32 sk. Rgs
i wcckan för 3:ne rätter mat med s\vagdricl:a. Söndagarne wan-
kades dessutom bakelser. Sällskapet utgjordes af omkring 20
personer. Häribiand såg man Professor Szuanborg som mycket
politiserade och nyttjade ordet --vaparament sa tror jag det-' m. m.
Gustaf IV:s lilla P^älttåg i Pommern war börjat. I hast blefwo
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dit beordrade ifrån Upsala flere unge Medicinic studiosi och deri-

bland Carl Adolph Opphoff en ännu leuvande högt agtad och

skicklig läkare i Hufwudstadeu samt Carl Roland Martin, nu

Provincial Medicus i Nyköping. Har funnos ibland gästerne flere

hemlige anhängare af Napoleon, men man wågade ej gifwa luft

åt sin glädje öfvver hans segrar. Gubben CJiangeux wägade ej

heller som Fransman yppa sin förtjusning. Hans anrättningar

woro tämmeligen tarwliga och köttet, som alldrig är godt i Upsala,

bjöd han ofta pä ehuru det fanns qwar endast benen, att afskrapa.

Wid bordet spisade äfuen en iang, blek, mager figur i grå kläder.

Det war ^lagister Hans Olof Ilolmströni, da informator för Baro-

nerna Foc/c. Han spisade här tillika med sina diciplar af hwilka

den ena blef Kammarherre och någon tid Chargé d'Affaire i Köpen-

hamn. Magister Holmströms utseende war då lika sjukligt som
i sednare åren af hans lefnad. Man sjöng om honom wid Magister

Promotion iSo6:

vDin hy som liljans färg är hwit

Och skulle ofta misstydd hlifwit

Om man ej kännt for wäl den flit

Du för att lagern skörda gifwit.v

Man kunde då ej ana att ett hälft sekel dercfter i honom
fä skada Ärkebiskopen och Pro Cansleren, prydd med Rikets

högsta Riddarewärdighet.

I sällskapet wid CJiangaixs bord bcfunno sig dessutom Carl

Ijcdvig- Landin, som sedan blcf Justitia^ Ombudsman och Vice Pre-

sident i Svea HofRätt, Jolian Anders Biork, sist Lagman och

Borgmästare i Stockholm samt under rabulisttiden 1838 derstädes

t. f. Under-Stäthållare, joJian IVretman, sedan Lagman och Hof-

RättsRad, Gylling sist ProtokollsSecreterare, Adjuncterne Fant,

(kallad Fantusculus) och Holmqvist m. fl. En dag gästade här en

Fransman, hwilken lär atföljdt till Z«///'?' den emigrerade namnkun-

nige Generalen Dumonriez.

»Studentens glada \\h

war nu börjat.

Den litlige och glade jacobus Seys, en tid pensionair hos då-

warande Adjuncten Kolmodin hade bildat ibland studcnterne ett

Theatraliskt Sällskap. Han tyckte denna sysselsättning wara ädlare

än källarelifwet. De rödblomiga och fint wäxte studcnterne fingo

Fruntimcrs rolerne, Decorationer målades, piecer och roler skrefvos

i hast. dertill anwändes aftnarne och några timar af natten för att

ej borttaga tid för studierne. Fjasken. Talande Tafian, Tand Doc-
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torn, Försonade Fadren, Doctor Pctit eller Operatio/t e?i samt Jocrice

koiiiino pä repertoircn. Linnés fordna Auditorium i den gamla

Botaniska trädgärden i Sivartbäcken blef utsedd till skadeplats.

l'"or.sia Spectaklet skulle af underdånigt nit _gifv\as där den i Nov.

1803, den sedan olycklige Konungens höga födelsedag. Ännu uar

ej Upsala Gille stiftat. En fru Bång gaf baler, wanligtwis pä -Räd-

stufwan. Där utmärkte sig i dans en Finne wid namn Pipping

i läng hwit wäst med dugtigt hög krage och swarta kläder. Om
honom hade man gjordt en Charade:

»Mitt första är ett ljud, mitt andra är ett läte

Mitt hela går på dans, men borde gå på bete.»

Alla damer i Staden önskade hällre komma på Studenternes Theater

hwartill billctter utan betalning utdcltes, men likv/äl sparsamt. Ett

skadespel i Upsala war en owanlig tilldragelse. P^n sådan hade

ej inträlTat i synnerhet hade inga studenter deruii deltagit kanhända

alltsedan där upfördes i>Det stora Fiskafanget^. För dem af wäre

läsare hwilka ej känna till händelsen willja wi nu berätta densamma.

I slutet af en termin hade några ynglingar som skulle resa hem,

sedan de betalt sina skulder, som wanligt brist på penningar. För

att hjelpa sig ur förlägenheten annoncerade eller afficherade de up-

förandct af en piéce under den ofwananförde titteln. Billetter såldes

till stor mängd. Askädarne samlades på utsatt tid. Rideaun går

upp. Twå studenter komma fram yttrande »wi gä att tiska). —
'Jag gar med er» säger den tredje. Alla aflägsna sig från Scenen,

från huset och från staden, ty bondwagn och hästar woro iordning.

Askädarne sitta ännu kanske och wänta pa Styckets fortsättning

och valuta för sina penningar.

Men wi återkomma till gumman B(i)ig. Den stackars frun hade

gjordt en mängd omkostnader. Hon blef ängslig ty

»Tacka baler blef — hennes ruin.»

PeJir Afzelius var Rector Magnificus. Fru Bång, den hederliga,

beskedliga gumman skyndade nu till honom och klagade sin nöd.

Hans Magnificcncc efterskick-ade en af Theatcr-Directeurerne och

önskade, att det tillämnade Spectaklet för dagen matte inställas och

Itu Bång derigenom räddas från hotande undergång. Denn?. önskan

frän Hans Magnificence war en befallning för det liieatraliska säll-

skapet. Likwål war detta i-mcllankommande hinder^ en lycka för

de spelande ty Theaterlokalen v.ar kall och hade wisst ådragit

truppen starka förk)-lningar.
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Lokalen kom sedan ej mer ifråc^a. En sal på det Acade-

miska Boktnxkeriet hos Edj/iau bief sedan erbjuden och som war

mer tjenlig-, ty man kunde wid bjelklaget i taket fästa coulisserne.

Slutligen kom man i bekantskap med en ;>Spectaklernes Patronessa»

Fru AJdströvi hwars man war Läderhandlare och bodde wid ån;

hon tillbjöd nu af Icärlck till den ädla konsten sin stora sal till

theatcr med 2:ne kamrar till foyer och klädloger. Hon hade warit

i Stockholm och sedt med stor förtjusning ^Brodcrijicistc^n; som
hon behagade uttrycka sig. Hos Fru Alilströni war warm.t och

beqwämt i alla afseenden. Billetter bortskänktes ät Upsala Damerne.

Den Talande Taflaii blef gifwen. Älskaren och älskarinnan fram-

trädde till Cassauders portrait utan att weta att gubben, som skurit

ansigtet frän portraitct och ställt sig sjelf dit i stället. Sedan de

druckit hans skal slogo de resten af winet i ansigtet pa honom.

Swedan blef sa stark i ögonen pä studenten som spelade gubbens

role, att han måste sticka upp handen för att torka. Detta åstadkom

skratt ibland åskädarne, han hade sjelf begärdt att sa blifwa hand-

terad, ty han hade hördt, att det sä geck till pa Theatern i Göthe-

borg. Gumm.an Afu'sirb;n hade af artighet och förtjusning öfwer

tilldragelsen i dess hus tillagadt den läckra soupé som serverades

i pieceh. Man feck både fogel, creme och bakelser. Efter piecens

slut, så snart rideaun geck ned framrusade fierc hungrige studenter

hwilka stodo i coulisserne och ej warit med i sista stycket. Alla

fat plundrades. En af de spelande trängde sig fram för att taga

en bakelse, men han blef knuftad sa att hans hand i stället för

att komma till bakelsefatet rännde ned i crémen. som började rinna

ut efter fingrarne. Alk detta wäckte munterhet.

Ibland notabiliteter som bivistade spectaclerne woro Grefwinnan

v. Höpkcii eller numera i\ Wright^ en af skönheterne wid Gjistaf

III:s hof och en af de af Kellgren besjungna Gracerne. Den
sminkade och ytterst coquetta Lotia Yckeiiherg med syster hade

äfven fädt sig billetter. De woro döttrar till den för sitt snille

namnkunniga Borgmästaren i Upsala Sven Petter Yckenberg^ han

som wid Illuminationen derstädes, d. 12 scpt. 1790 i aniednmg af

den med Ryssland slutade fred hade under transparcuten på sitt

hus satt följande af honom sjelf författade werser.

i)]Vor Gustafs kropp sä stor, som hicltcinod och namn
Han solens nedcrgång och uppgång tog i famn.
Dess iiiertas godhet knapt några gränsor har.

Att strajfa är lian sen. Dess nåd ej ända tar.-»





• 2/

Den tidens studenter parodierade dessa werser sålunda:

IFor Yckenlterf;^ sa ia /ig, som han är tjock och dum
Han mellan solens upp- ccli nedgång ej feck rum.

För Lotta Vekonborg, brann da en Baron Kmilbars, son af

Generalen Baron Gustaf WilJielui Kan Ibars. Den unge Kaulbars,

i

war äfwen med på spectaklct. tian war Kapiten vid Helsinge

1 Rt-gimcntet för hwilket fadren war chef.

I
Studenternes Thcatraiiska föreställningar både började och

I

slutade med Hösttermin 1805, ty de spelande blefvvo skingrade

eller fingo annat att göra dä de måste alwarligen sysselsätta sig

I

med studierne till tillstundande examina. Wi willja likwäl ihog-

! komma någre af de skickligaste bland acteurerne säsom en Kliiigcn-

I

stjerna, sedan Förste ExpeditionsSecrcterare i Finance Expedition,

\

Samuel Stål, som först ingeck i Hof Canslers Expeditionen, sedan
'

afskickades till MiDiciioi för att underwisa Krön Prinsessan Josephina

j
i Swenska Språket, en Hasz.'ord som blef Licutenant i Topographiska

I
Corpsen m. fl.

j

[
Då warande Konungen Gustaf IJ^ Adolph hade oagtat han

1 ännu war wän med Ryssland likwäl i Götheborg om wintern 1S06

[

lagdt beslag på Engelske subsidier, som genom Swerige skulle

j

öfwersändas till St. Pettersburg för resterande subsidier 1791 hos

\
Ryssland till en summa af 375,000 Rdr. Ehuru Konungen be-

I

gagnade detta wiga sätt art korsa sig sjelf, blef det emot all för-

|.

mödan gillat af Kej^ar Alexauder. Denna transport geck igenom

1 Upsala till SLockholm. Siluvcrlararne inhystes öfwer natten under

I bewakning på Rådstufwans gård.

i

Då Magister Promotionen samma år försiggeck, kröntes med

lagern flere blifwande notabiliteter. Uti ett skaldestycke, som någon

missnöjd (en Ilzoasser.-) författat öfwer denna högtidlighet, apostro-

pherades utom I/aus Olof Holmströni, som förut är nämndt alla

I

de bekransade:

\ En son af Cansh Rådet, sedan Stats Rådet Baron Gudmund

i Göran

I

-iAdlerbetJi — en Romare i slägt.»

j

Jacob Adlerbeth Nobilis Ostrogothus fcck da kransen. Man sjöng

\ om honom:
! >Då wärdig äran af ditt namn

[
»Du går pä allas hopp, att swara

rLåt ock ditt hjerta, lat din famn

f
»För wänskapen fa öppen wara.
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Denne unge AdlerbctJi, hade stora kunskaper, men war den tiden

utmärkt som rumlare liksom nästan alla ledamöter af den heder-

vvärda Östgötha nation. Hans Disputation Pro Gradu war författad

pä en wacker och lättläst latin. Någon tid efter sedan han tagit

graden blef han angripen af sinncsförwirring. Den började dcrmed

att han wid bordet en dag kom i dispute med sin hederlige, gamle,

wördnadswärde far, sprang upp och gaf honom en örfil. Lyck-

ligtwis blef han åter frisk, men hans anletsdrag buro likwäl alltid

en pregel af suårmodighet. Slutligen blef han Expeditions Secre-

terare i Ecclesiastique Expeditionen. Han var mycket tillgifwen

Nordiska Mythologien. Stjernstolpc kallade derföre Adlcrbeths

tjocka hushållerska Audunibla efter den dyrkade kon. Wid en

Riksdag hade under en debatt i ett plenum på Riddarhuset Adler

-

beth räkadt i twist med Lorenzo Haiuiiiarskold angående nöd-

wändigheten, att införskrifwa Isländare för att läsa och uttolka de

på Kongl. l>ibliotheket förwarade gamla sagorne. Striden emellan

desse höglärde herrar hwarken roade eller intresserade Höglofl.

Ridderskapet och Adeln. En tlerr H. understödde en af desse

ofwannämnde Nordiske kämpar, men som H. är liten och har swag

röst, så kunde han hwarken höras eller synas. En annan wärd

ledamot frågade derföre Ofwerste Pehr Schonstrdin »Hwad säger

den där? — Ah han talar Isländska swarade Scliöiistrdiii.

Med Riks Antiquarien Liljegren war den yngre Baron Adler-

bcth mycket lierad. Sedan Liljegrens sinnesswaghet förorsakat

hans sorgliga död genom dränkning wid Sirislicf pä Djurgården

en sommarnatt är 1S37 fann Adlerbeth i sin dörr ett visitkort.

-Troligen hade någon skalk ditstuckit det i nyckelhålet. Adler-

beth sjelf omkom äfwen genom wadlig händelse wid ett bad

i sjön, emedan han af snälliet ej wiile kosta på sig att bada i

bassin.

En annan Ostgöthe wid namn S':'efi Fredric Lidinan tilltalas

sålunda:

»Din raskhet, att åt dåren le

Som flitigt sina trälar waktar

Ditt fria ädla wäser.de

Jag mer an din chaldeiska aktar.»

Han blef en mycket lärd man, Legationsprest wid Svenska beskick-

ningen i Constantinopel och slutligen Domprost i LJiiköpmi:;.

GötJilin, Suderni. Neric, brorson till den förut omnämnde
Professorn i Numismatiquen hedras med detta videtur:
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»Att på wär frukost kunna supa
Du ensam bordt Magister bli

Gu tär! Bror, du har godt genie

Men du har ända bättre strupa.?-

Han blef sedan Regementsprast vid LifRegiments Grenadierer

och har om kriget i Tyskland och Norrige 1813 och .1814 utgifwit

mycket interessanta Anteckningar.

Af samma nation war en Walmstedt. Han berömmes på
detta sätt:

»Du icke endast läst din bok
Du är bland de vidcturrika

Och likwäl hygglig likwäl klok

Fast något hetleirad tillika.»

Han blef sedan Chem.ire Professor.

Om en Fröberg, Westm. Dalcc. som sedan blef Lector i

Westerås, Prost, Riksdagman och Oppositionsman yttras i sången:

»Du snäcklik är och dryg förbannat

Nå wäl, Du är ock Physicus

Chemist och Malhematicus.
Platt intet är du folk; allt annat.»

Ibland dem som sedan ifrån bokkammarlifwets instängda luft

klef oförmodat upp på en högre lysande bana war — Scunncl
Grubbe, Nobilis Gothemburg. Primus wid denna promotion. Hans
utseende war dystert och förläst. Uttrycken om honom i sången
tyckes likwäl wara något orättwisa.

»Till dårhushjon du föddes ju.

Man gärna dig till Docens tubbe
Din lärdom gör dig gammal nu
Men skall förj^ojka dig som gubbe.
Den femtjonde — kära Grubhc
Är mera menniska än du.»

Han blef sedan Philos. Pract. Professor samt i hast derifrnn
år 1840 kallad till Stats Råd, ehuru han alltid i sina föreläsningar

betraktade sakerne pä hcä sidor. Som Statsråd hade han likwäl
mycket reda på sig. . Owan wid sin första ankomst såuäl wid
hofwets etiquette som hufwudstadens seder och bruk upträdde
nan, sedan han i Storkyrkobrinken skaffat sig y>tiiui sköna runn
med någon förlägenhet i den lysande cirkeln och blef der ett

föremal för hemligt åtlöje. Som hans famille ej hann wara färdig
^tt genast följa honom till hufwudbtaden åtföljdes han dit af sin
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beskedliga Greta. Da hon bcgaf sig till Slottet satte han sig bakpå

wagnen med sin lanterna. I den yttre salen der betjenterne af-

togo sinc herrar öfwerplaggen förrättade Greta samma tjenst ät

Herr Stats Rådet, lämnade honom ordentligt den trekantiga hatten

och satte på honom wärjan till de kringstäendes stora förlustelse.

En dag kom Waktmästaren in i SiatsRädsberedningen och sade

till Grubbe »Stats Rådets Greta ar här och säger att Stats Rådet

Wuigård ej kan komma upp i Beredningen för fru Vl. . . är sjuk.»

Wermländningen Erik Gustaf Geijer feck lagerkransen och

hälsades med dessa ord:

>Din blick är kär, du ser dig kring

Och yppar straxl ditt höga sinne

.

'

Ej wännskapen kan bo därinne.

Dock wördad af wår hela ring

Du skref åt oss wår ansökning

Som troligen är någonting

Helt annat än ett äreminne."--'

Någon tid efter promotionen ingeck Geijer som extra-ordi-

narie i Riks Archivet, reste straxt derpå till England som Gouver-

neur (?) för en ung Sehinkel. Ibland Geijers h\'potheser denna

tid war att iDagligt AlleJiamia war den bästa Tidningen emedan

den skrefs af allmänheten sjelf».

Olof Dilbier ifrån Jemtland, som sedan blef kyrkoherde i

Brunflo, Riksdagsman och Ledamot af Wasa Orden hade lämnadt

Upsala före Promotionen. Han war en mycket hygglig, kunnig,

wälwillig och rättskaffens man. i\Ian ihogkom honom fränwarandc

pä detta sätt:

>Du reste från oss älskade!

Diit minne skail min wälkist göra

Och då jag Dillner ej får se

Jag tröstad dess beröm skall höra.

5

Han var Cousin till Kyrkoherden i Öster Wåhla joban Dillner,

som d. 30 nov. 18 iS wid Secular Festen öfwer Konung Carl XII

höll talet i Riddarholmskyrkan. Någon frågade wid detta tillfälle

Baron jacob AdlerbetJr. »Hvad är det för en figur det där?-^ —
Adlerbeth swarade med sitt egna och liksom ftidrcns besynnerliga

uttal: sDet är ingen figur, men Kongl. Hof Predikanten Dillner.»

— Hofpredikanten har ätVen öfwersatt Oelenschlägers tragedi

Axel och \Vålborg.

* Han hade dertore fddt pris i Swenska Academicn.
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Kronan för Vermlands nation war den wackra Moren^ som

sedan blef Kyrkoherde i Carlskoga, Författaren till werserne ut-

trycker sig om honom:

2^Med din polure, ditt snilles styrka,

Din wackra kropp, din stolta själ,

Du passat till orator wäl

Uti wår dame-besatta kyrka. ^'

Ja, de stackars damerne behöfwa wisst nägon uplifwande artig-

het genom ord tillika med confectcn och mandelmjöiken wid denna

långtrådiga cercmonie, ty de äro färdige att somna wid de latinska

talen; ehuru de upbjudit alla toilettens hemligheter för att göra

sig riktigt fiffiga och älskvvärda. Kanske en och annan af dem
suckar i tysthet för någon af de bekransade. Evas döttrar wänta

sig i sauni:ig mera nöje, än de njuta, ehura de sä gerna v/illja

bivista Magister Fromotionen.

En Upländning vid namn Boivie war Uitimus vid Fromotionen.

Hans orlofssedel lyder sä här:

xSå långi ifrån, att wara qwick

Som frän, att wara dum.
Du likwäl ej förmycke feck

Då du feck hedersrum. s-

Femtjo Ynglingar hade således sedan de blifvit förhörda i

sine 13 ä 14 läxor, hwilka d.e mer eller mindre wäl kunnat, nu

bekommit kransen, ringen, brefwet och skottet, mer eller mindre

intagne af sitt lärda högmod. Gifve Gud! att bokwett och folk-

wett hos dem alla warit förenade. De begåfwo sig nu bort i

skiljda uädcrstreck. En af dem reste till sin födelseö Gottland.

En lång tid blef han i Sandhamn uppehållen af motwind. Pro-

vianten på skutan war slut. Det fanns här ej annat att köpa än

ströining. För att krydda den, måste han nu, o harm I hör det

O eftcrwerld! sönderpläcka och lägga i strömingsburken sin ny-

ligen dyrt föruärfwade friska, gröna lagerkrans!

Wi ha här betraktat Academiens fäder och vvise. \Vi ha

kastat en flygtig blick på dess Parnass. Wi gå nu att skänka

någon upmärksamhet ät de ynglingar hwilka denna tid 1804—08

studerade i Upsala.

>De blefvo män i staten

de fordna pojkarne

och kifwades on) m:iten

och slocs om tittlarne.s
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Baron David Stjcrncroiux, sist General Major, som studerat

här under ledning af Magister Forsbergs far till ;>cen lilla Rector-

skan», hade nyligen slutat sina studier och ingadt vid Lif Drago-

nerne. Carl HochscJiild öfwergaf äfwen wid samma tid Uniwersi-

tetet. Han blef Baron och swensk minister wid iiere utländska hof.

Wi willja här omnämna en wacker yngling: Grcfve Magnus

Brahe, lika älskwärd och hygglig da han blef en stor Konungs

gunstling och upsteg till Rikets högsta wärdigheter, som han

nu war wid ij ars älder. Lika artig emot sina samtida i Upsala

i sina sista lefnadsår var han, som är TS07, da han ännu war

student, hand ledd af Magister Passåi, hwilken utnämndes till

kyrkoherde i Östra Ryd, men dog innan han tillträdde sitt Pastorat.

Grefve Brahe war i sin ungdom klen och lungsigtig, men feck

frossan i Upsala. Den store Läkaren PeJir Afzclius wisste att

frossan botade lungsot, och lät honom således frysa. Afzelius

hade rätt och Grefven blef sedan frisk och stark till dess han är

1844 dukade under för sorgen. Som Gouverncur för Grefven

hade Eric Martin Edholm intagit den afl. Passens plats emedan

han under Pehr Afzelius skötte den förnäme patienten. Uti wärdi-

crare händer än Edholms kunde ättlingen af Sweriges förnämsta

hus aildrig blifwa lämnad. Denne unge, skicklige, hygglige Medi-

cinae Candidat war född i Jeintland der hans far war en gammal

hederlig Länsman. Såsom Curator för sin nation var Edholm

emot landsmän v.älwillig och tjenstagtig; ty han liknade ej den

curatorn, hwillcen ofta sprang pä gatorne då han af någon till-

frågades om namnet curator kom af currere löpa, eller curare

förvvalta? Edholm njöt ett Helmfelts stipendium. För att, som

han sjelf sade, ej wisa nägot tiggeri, dedicerade han sin Disputa-

tion till Fältmarschalkens maner. Om sommaren 1807 gjorde

Edholm med den unga Grefve Brahe en resa till S:t Pettersburg,

hwilken stad och dess märkwärdigheter af dem blef tagen i ögna-

sigte. De wistades der i Ambassadeuren Baron von Stedingks

hus. Som. Grefve Brahe i anseende till sin ungdom ej ännu blif-

wit presenterad på Swenska hofvet blef hrai det ej heller nu pa

det Ryska. — Är iSii vid Konungens af Rom födelse åtföljde

Edholm Grefve Brahes fader till Paris såsom Amba.-^sade Läkare.

Nu billdades denne unge Läkares wälförtjenta lycka. Slutligen blef

han tjenstgörandc Lif Medicus hos Krön Prinsen Carl johun,

adlades, blef Konungens Förste Archiater m. m. och afled 1856

i höd ålder.
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En son af afl. Fredric Sparre, Grefve och Iviks-Cansler under

Mertif^ Carls regence eller xRis-Canslen^ som han kallades i an-

seende till den hårda domen öfwer Fröken Rudeiiicliöld^ wistades

i L'psala, handledd af en Fransk abbé, med pudrar har och kläder

af gris de lin färg. Denne war elak emot sin elev. Unge Gösta

Sparrc war ej storwäxt utan af mindre längd m.ed stort tjockt

hufvvud som fadren, ljust hår, blå ögon, \\q\^, tinnig panna. Efter

slutade studier geck han in i Konungens Cansli. Han förälskade

sig är iSiO i en flicka wid nanm Marie, som bodde i ett all-

mänt hus wid Stora Nygatan. Dä hon bortreste med den till

Gouverneur på St. BartJielcvii utnämnde Baron Robert Stackelberg

sköt sig Gösta Sparre af förtwiflan i Skogen wid Hagalund. I

diket inwid wägen påträffades han af någre Riksdagsmän, stadde

på resan till Örebro. Införd till Lazarettet i Stockholm afled han

där efter nägre dagars förlopp.

Grefwe Claes Horn, son af den för delagtighet i K. Gustaf III:s

mord landsföruiste, blef sist Landshöfdmg i Stockholms Län.

Grefwe Salomon Cronhjelvi war mycket förläst och tillika sjuk-

lig. Pelir Afzelius yttrade en gång till honom, att han såg ut

som en hysterisk käring. Han blef HofRätts Råd och sist Vice

President i Götha HofRätt. Uti Jönköping bodde han som en

student på Tyska Maden. En af hans gamla Upsala kann-ater

hälsade där på honom. Han emottog den främmande med munnen

kolswart af Jacobssons tandpulver. I detta skick och barhufwad

följde den ädle Grefven sin gäst af artighet nästan ut på gatan.

General Lieutenanten och Seraphimer Riddaren Grefve Carl ^

Gustaf Löicenlijelni njöt underwisnmg af Magister Severin Lözcen-

hjehn. Då han biwistade ett bondbröllop- på RiksRadet Baron

Emanuel De G<.ers egendom Frötnna red han i kull i halkan och

afbröt ena benet. Snart blef skadan läkt, men war nära att åter

bryta upp strax derpa da den unge Grefwen med samma ben slog

i kull ett matoord i sina rum.

Grefwe David Frölich har utmärkt sig wid wåra Riksdagar.

Studerade då I Upsala.

Baron Coi:rad Falkenbeyg till Eagmansö, en smärt, wäiwåxt,

wacker, äl3kv\ ärd yngling geck in pä Svea Gardet, blef Ordonnance

Officer hos K. Carl Johan samt Kanmiarherre; bar ännu wid hög

ålder spår af sin manliga skönliet.

För den rike Baron Nils August Silfzuerschöld till Koberg war

den skicklige och utmärkte Läkaren, men sedan genom sinnes-

rubbning olycklige Hugo Herman Böcker, informator.

3
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Lars Herman Gylloihaal ?ist Baron. President och Justiriae-

Stats-Minister; Grefve Carl Gustaf Härd blef Stats Råd.

Tvänne I^aroner Maniu-rheun handlcddes af Candidaten Cann-

tius, en Gottländniiig. Han war en wacker karl, men störtade

sig af swårmodigket från färjan, som då drogs öfwer ån wid

Swartbäcken. En student frågade färjkaricn: »Ar detta Cliarons

färja?* — xNej, det är Krobergsv var swaret. Men för Cauietiies war

det v.erkUgen Charons färja.

Ifrån Finland woro twänne unga Herrar "iion Willehraiui. Den
äldre — ingeck till LifGardet, blef gift med den rike Köpmannen
Bengt Magnus Björkmans musikaliska dotter, men kom pä obe-

stånd och måste resa undan sina creditorer. Den yngre Reinhold

slutade att wara Ofwerste i Uplands Regimente. De woro söner

af Landsliöfdingen liaron von Willebrand. — Jacob Tersmeden sist

General Adjutant och Commcndeur, deg för en tid sedan. För
sina söners upfostran hade bosatt sig i Upsala Lagmannen
Grefve Spe)is: Jacob blef Ilåradshöfding i Llleråker m. fl. Härader

i Upland och dess broder Ofverste Lieut. wid Topographiska Corp-

sen. Deras Informator war El. CJiristoplier Grenander, sedan Pro-

fessor Theol. Doctor och Kyrkoherde i Sko/de. David ixni Schnl-

zenJieim underwisades en tid af Jämtländningen i:'^//'^//, blef Baron,

Hof Cansler, StatsRåd och sist President i ]3ergsColleg:um.

Med det gamla adeliga namnet Ulfsparre wisfades här tvvännc

cousiner, neml. Georg, som ofra warit P^öredragande i Kammar
Ärenden då Stats Secreteraren war frånwarande, utmärkt ofwad

embetsman, hygglig och älskwärd, blef President i Stats Kontoret,

men olyckligtwis offer för en obotlig sjuklighet; Carl Gustaf:

Kanmiarherre och Förste Expeditions Secreterare wid Inrikes Civil

Expeditionen, tjenstgjorde länge som Kammarherre wid IVinsessan

Sophia Albertinas hof. Leonhard Fredric Rääf {i Småland) h'6v-

jade sin tjenstemannabana i Krigs Expeditionen och fortsatte den

en kort tid i Riks Archivet, men drog sig slutligen till det enskilta

lifwets lugn och landsbyggdens behag samt sysselsätter sig ännu

med historiska forskningar, utmärkte sig wid en och annan Riks-

dag som conservativ; är Kammarjunkare och Riddare af \tjrd-

stjerneOrden. August v. Hartinan.sdorff, kämpade långe mot nöden,

war äfwen i Krigs Expeditionen, men blef under Fälttaget i Tysk-

land 1S13— 1814 mycket anwänd sedan lian wid fredens med Danne-

marks afslutande i Jönköping 1S09 blifwit begafwad med en dyr-

bar brillantsring. Genom sitt långa uistande i T>'skland feck han

smak för Tyska Philosoph.ien ioT iiwilken han war länge en wurin.
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Oagtat den pedantism som alltid widlädde honom, banade likwäl

hans arbetsförmåga, skicklighet och ärlighet honom wäg till Pre-

sideatsEmbetet i Kammar Rätten. Wid rcformuproret i Mars 1848,

en svag immitation af det i Paris, war Hirrtniauiisdorff T^å.\\?{gcn

att falla ett oskyldigt offer för folkyran. Med mod afbidade han

dess anfall då det hus i Storkyrkbrinken där han bodde war

nära att stormas af — Reformwännerner Carl Magnus Elgoi-

stjerna och Axel Wilhelm Griindelstjcrna, Expeditions Secre-

terare i Krigs och Ecclesiastique Expeditionerne. Den wid de första

Riksdagarne efter det nya Stats-skicket utmärkte Prosten i Sala

Grefve Schiverin som börjat sin bana som oflicer och war allt

annat utom präst, hade för sina söners upfostran bosatt sig i Up-

sala. Den ena af dem som ingeck wid artilleriet stupade vid Leino,

å(i\\ andra: Philip blef Öfwerste i GeneraiStaben. Deras syster war

utmärkt för sina behag. Twänne Herrar Nordenstolpe af hwilka

den yngre, Georg, blef Justitiie Råd. Gustaf Adolph Lagerheini,

sist Öfwerste i Flottans Mechaniska Corps och mycket nyttjad af

Mannen med »Järnwiljan» vid anläggningen af Götha Kanal. Hans
Bror Knut Lagerheim, TuUinspector vid 1'urusund. Sten Engelb.

Hallencreutz namnkunnig för sina latinska werser, Exped'tions-

Secreterare och wårdare af von Engeströmska Bibliotheket. En
ung Cederstedt studerade Juridiken, kallades för sin fina röst Cu-

culus Juridicus, son af BergsRädet Cederstedt. Steuch, äfwen en

löjlig figur, som. blef Kammarherre och Protokolls Secreterare i

Kammar Expeditionen. Han kallades i Upsala »5/. Ö/'». Beslägtad

med Chefen för samma Expedition Stats-Secreteraren Baron Rosen-

blad war Steuch af honom mycket framhållen. Baronen brukade

säga om honom ^Sätt den gossen på bara klippan så foder han

sig». Gossen blef gift med den rika Cristopher Paulis dotter.

Hans affairer raicade likwäl i willerwalla. — Carl Fredric Hammar-
hjelm, Hofmarschalk och en tid tillförordnad I>andshöfding i Werm-
land der han hade betydlige egendomar och för hwilken provins

han mycket intresserade sig. — von Nackrey, som blef major wid

LilRegiments Dragoner och gift med den wackra mamsell Boethius.

Elis Schröderheim. Stats Secreteraren, så utmärkt och nann:kunnig

i Gustaf III:s tid hade här twänne brorsöner hwaraf dun ene:

Jöran (Jlric blef Hof Predikant och sedan K}'rkoherde i Skånella

och den andra Actuarie i Banken. — Lorenzo Hammarsköld, som
blef Amanuens wid Kongl. Bibliotheket och som l^hosphorist i

stark strid mot sin förman Kongl. Bibliothekarien Walhnark.

Lyckligtwis v/ar Hammarsköld begafwad med den största phlegma,
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så att li3n war fullkomligt känslolös för allt det owett som i rikt

mätt wardt öfwer honom utgjutet. Det war ett högtidligt skönt

skadespel, att se Loroizo^ dä han wid Riksdagen ar 1809 war hä-

rold för Ridderskapet och Adeln, wandra till Riddarhuset i full

häroldsskrud ifrän sin boning längst upp pä Regeringsgatan i

Qwarteret Wätan. Han förde sin Fru under armen med spiran

i högra handen och binoclen för ögonen i den wänstra, omgif\cn

och escorterad af alla SnusFabrikör Divianders Tobaksspinnare-

pojkar. Uti hans skrifter äro ej hans upgifter pålitlige. Han höll före-

läsningar i De Fria Konsternes Historia. En dag yttrade han satt

Landskapsmälaren Elias Martin dog dä och dä. Elias Martiji satt

likwäl och hörde pä föreläsningen och med största förundran, att y';,^-

renzo utan näd tog lif\'et af honom. Da mälaren v. Breda genom
intriger bosatt sig i Statue Bildhuggarebostället wid Rännarebanan

gaf han där soiréer; Lorenco war ett orakel pä stället. — Gustaf
Stanislaus von Engström, son af den blifwande Stats Ministern,

så ryktbar för sitt snille(.-). En vid namn Törjiqvist, som ännu

ibland Utländske Riddare af Wasaorden figurerar 1 Calendern under

benämning af Polsk Secreterare, handledde honom wid lärosätet.

Stanislaus ingeck som fanjunkare vid Svea Gardet där han började

först sin militairiska bana, dog som Ofwerste i Preussisk tjenst.

Han lär warit tapper, men lians utseende en caricat\-r. Herrar vo7i

\VahrcndorfJ\ till antalet f}Ta, Bröder och Cousiner. Tvänne af dem
underwisades af däwarande HofPredikanten, numera Biskop Hedrcn.

Deras fäder blefwo Österrikiska Baroner. Den unge Baron Axel

von WaJirendotjf blef Chargé d'Afiaires i Briissel och dog därstä-

des. Baronerne Anders och Robert dogo tidigt. Hofmarschalken

.Baron Martin von //'^7/^/v;/c/<?;^ blef ägare till Åkers StsxkeBruk,

hwars tillwärkningar han betydligt förbättradt och hwars afKastning

han ökat. Han war en far for sine underhafwande. Erland von

Plouigre)i FideiCommisarie till det wackra och trefliga Mostena i

Södermanland bief Lieutenant wid LifGardet och afled i Finland

under kriget 180S. Grefve Carl Gustaf Hård h\c{ suddiix StatsRäd.

Ibland alla Nobiles som denna tid idkade studier wid Upsala
'

Universitet framstär isynnerhet jjaron Å'ils Eredric Palnistjerna.

Han aflade oni hösten 1S06 genom en l}'sande Cansliexamen stora

och owanliga prof pä de kunskaper han ägde. Han banade sig

härniedels wäg till h\irst Metternichs högagtning samt, ehuru

ganska ung, Mmistcrplatseme vid Österrikiska och Ryska hofvven

samt äfwen Keisar Nicolai förtroende.
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Här bör äfwen nämnas Carl Frcdr. Wilheljn Tunc, som

blef adlad och chef för Westmanlands Regimente; Carl Georgi

StatsSccrctare och Föredragande för Hofärenderne. Dä han blef

uphöjd i adehgt Stånd hade han särsldldt begärdt, att få wapnet

förbättradt med SköldhålUre. Som till en dylik prydnad endast

Grefwar och Friherrar äro berättigade, lade sig hela StatsRådetemot

Georgis underdåniga ansökning. Carl Johan yttrade: *iMais Ales-

sicurs quand on peut faire un heureux avec de supports d'armcs?»

— och Georgi feck sin willja fram. Till samn]a cathegori hör äfwen

en annan som med lysande renoverat Stamträd frän Slaka socken

i Ostergöthland b!ef genom Nils von Rosenstcins försorg uphöjd

på Riddarhusets bänkar. Hadorph war länge handsecreterare och

kallades derfor af Rääf !>Rosc>isteiiis Hus och Rcsc Apothck.-»

Ibland de io/rälsfc^ will man här anteckna Östgöthen Pehr

IVesierstrand hwars Viol man ofta hörde dä man passerade Swart-

bäcksgatan. Han blef sist President i StatsKontoret af gamla rangen

med Fältmarskalks wärdighet samt Stormästare i Par Bricole,

hwilket Sällskap hrade efter honom en lysande Aminnelsefest, wärdig

denne förtjente och älskwärde man. — Simon Anders Cronstrand

hwilken tillika med en broder ganska ung erhöll lagern. — Johan
Fabian Hedblad, som blef HofRättsRäd, klen i åminnelse.

Herrar Palmblad; af hwilka den halte blef Protessor i Upsala och

den andre Protokolls Secreterare i en af Stats Expeditionerne;

denne hade olyckligtwis dåliga affairer. En morgon feck han

besök af i^Griphumrarne» försedda med bysättningsutslag. Palm-
blad, låg ännu, steg upp, klädde sig ganska långsamt, tog på sig

dubbla plagg, geck till sitt chatoulle, stoppade pä sig de penningar

han ägde qwar, geck flera hwarf fram och åter pä golfvet. Emed-
lertid hade SloLtsCanslibetjenterne blifvit bjudne att sitta längst

bort i det stora rumet. Sluteiigen som en blixt öpnar Pabn-
blad den yttre dörren, skyndar ut och läser den i lås, går in till

vvärden och ber honom ej wara bekymrad eller finna underligt

om något buller skedde i hans rum ty där woro blott ett par

bekante, som wäntade hans återkomst. Han tar en åkarsläda,

reser till Fittja och sedan utföre till Ostergöthland till sine släg-

tingar där penningatiairen upgöres. Griphumrarne hade emedlertid

sökt bryta upp dörren och fördarfwat låset. Wärden wände sig

till dem med ersättningsanspråk. — James Haarlef Haasum^ som
blef Ofverste och Gouverneur på St. Barthelemy.

Commerce Rädet och Wasa Riddaren Schinkel hade uti en

>moment de forcc ou de foiblesse» förtasit sie med sin hushal-
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lerska. Alstret blef en son, som blef den ofantligt rike fadrens

gunstling" och arfwinge samt dertill sjelfswäldigt upfostrad. Den
unge Sc/iinkel studerade nu i Upsaia tillika underwisad af en S/^rin-

chorn, som sedan blef Legationspräst i Constantinopel. Ynglingen

war ett original, bäde till klädsel och seder. Hans ansigte och ut-

seende woro hygglige nog. Häret war mörkbrunt, Jämnklippt i

pannan, ihopflätat baktill, ihopwikt och bundet. Han hade egen

hushållning och bodde tillika med sin lärare wid stranden af Fy-

risån. Östina7'kens och Flodbergs källare besöktes flitigt af honom.

Att göra hans bekantskap war ej swärt. Då man blifwit presen-

terad för denna mägtiga yngling tog han med sig hela student-

hopen. Schinkel geck i spetsen in i Bacchi tempel. Genast re-

quirerade han in en bal. Man satte sig deromkring i en cirkel

och han drack brorskål med hela laget, omfamnade och kysste

den ena efter den andra. Dä han slutat sina studier, kommit
till Stockholm och efter fadrens död tillträdt sin stora förmögen-

het, tänkte han:

»Jag er ej mera känner

»I kännen icke mig.

Jo, nog kände man igen detta original, fast han ej kändes

wid sina fordna Upsalakamratcr. Under Eric Gustaf Gcijcrs in-

spection reste denna unga Scliinckcl till England. Han blef där

illa sjuk. Rygtet om hans död kringspriddes. En af fadrens

slägtingar sk}'ndade genast frän Tyskland öfvver till Swerige för att

anamma hans rikedommar, men Schiiickel blef frisk och återkom.

Denne slägting blef sedan af honom underhällen. Wid kröningen

är iSiS blef Scliinckcl uphöjd i adeligt ständ och sedan Kammar-
herre. Genom öfwerdädigt lefnadssätt kom han en lång tid under

administration. Någon oförsigtighet wid inköp af en del af »Rud-

beckens Atlantica» som förkommit ur Wettenskaps Academiens

Bibliothek war orsaken att han flere år war utesluten från den i

Stats Calendern införde lista på Kammarb.errarne, men han åter-

feck sluteligen sin plats ibland dem genom Kunglig nåd och

j-lefde sedan till sin "död*

som sal. Dumbom.
En kunnig, älskwärd, hederlig, bildad och wänfast Yngling war

Sven Anders Uedin, son af Lifmedicus Htdin. Han blef sedan

Förste Expeditions Secreterare i Kammar-Expeditionen, Cansli Råd

och gift med den af skalden Chorcfus besjungna \\ackra Clarci

Wsstvian, Tillika med sin Fru rjcktes han tidigt bort frän en





* 39

talrik famille och" dcribland den omtyckte Skådespelaren Svante

Hedin.

Då här bhfvvit upräknade fiere af de 1804— 1S07 i Upsala stude-

rande böra wi äfwen tillägga Erik Drake, Professor wid Musikaliska

Acadeniien, Olof iVordenfclt, Kammarherre och Chargé d'Affaires,

Magnus MicJiael Rosbeck, sist HofrättsRåd i Svea Hofrätt, ärhg-

heten sjelf, en ärans man, men för mycket pratsam; Gustaf Jacob

DaJilström, som da ärnade inträda i det andeliga ståndet, men ge-

nom påföljande årens krigshändelser ingeck i det militaira och blef

General Major och Landshöfding på Gott/and, Claes Liviin, som

blef General-Directeur öfwer Fängelserne, bekant såsom författare.

En liten ung man i ljus friskappråck med många kragar

syntes ofta pä Upsala gator, hwem kunde då ana i honom »a

kingmaker» en »Earl of Warwick» i niiniature.^ Man berättade om
honom en anecdotc, han kom en gång till en danie af börd, hwars

älskare han war. I lon bad då sin lilla dotter gä ut ur rumet.

»Hwarföre det marna lilla?» frågade den lilla. — >.Jo det är min

lilla skräddare», swarade modren. Samma afton woro mor och

dotter bjudne på något annat ställe. Då Baronen inträdde i

Societeten ropar den lilla flickan: »Ack, se mamas lilla skräddare».

Ibland originaler utom Academien och den studerande Ung-

domen war en gammal f. d. BokauktionsNotarie wid namn
Wigelius, som bodde wid en af twärgranderne i Swartbäcken och

sålde gamla böcker for högt pris. Uti sitt rum öfwerallt och

äfwea på sängtaket lågo böcker. Pä hela winden och omkring

skorstenspiporne woro högar af böcker uppstaplade och hwaröfver

Brandsyn gjorde anmärkningar. Wigelius war en MagliabecJii

i miniature.

Stundom företog man en och annan utfart till nejden kring

Upsala, men hwilket likwäl sällan inträffade. På landsbygden

uptäckte man också praktexemplar af människor. Man will här

nämna uti Wänge Socken en EnkeProstinna Isens eller Isea,

som hon kallades. Det war ej någon fmt bildad qwinna utan en

elephanthona; en stor, grof, tjock figur, klädd i en mörk klädes-

kapott- På hufwudct. beklädt med mörkt borstagtigt hår, nyttjade

hon en grof, svvart karlhatt, som hon tog af da hon kom in i

rumen. Hon bodde pä Finnsta, men reste omkring i Försam-

lingen för att spela kort. I synnerhet wistades hon på Wänge
Prostgärd iios Prosten Sagstroni, en lumpen präst, men flitig kort-

* Kiihevre Carl Otto Möraer. Uc^.
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spelare. Han satt ibland hela natten emellan Lördagen och Sön-

dagen och spelade kort, ehuru han skulle predika. Ja, stundom

fortsattes spelet tills man ringde samman i den nära bekägna kyr-

kan. Hans hustru war hygglig. Hos dem wistadcs äfwen en hennes

bror wid namn Stcnins. Han kallades Kapiten och hade warit i

Fransk tjenst och bar om hälgdagarne en slags Fransk uniform,

röd och blå samt luvita byxor med röda brodderier.

Konung Gustaf III hade gifvvit befallning att den store von

Liimcs bildstod skulle upställas i Upsala. Länge hade grunden

för densamma warit utmärkt under cupolen uti det Botaniska

auditorium i nya OrangeriByggnadcn. U. 24 maij 1707 föddes

denne store ordnare af naturens riken, så namnkunnig kring hela

wida werlden. Hundrade år woro således nu förflutne. En af hans

Lärjungar, Kongl. LifMedicus. Asessorn i CoUegio IMedico Sven

Hedin, lifwad af wördnad och tacksamhet för sin store lärare och

landsmans minne, hade i Tidningarne offemhgen föreslagit, att wid

Wexiö Gymnasium upställa von Linnés bröstbild och der fira en

secularfest. Genom en af Hedtn föranstalltad subscription blef bröst-

bilden bekostad och färdig till bestämd tid. De Akademiske

Fädren i LTpsala, wid hwars Universitet von Linné warit lärare,

kunde ej underlåta att äfwen där fira en Aminnelsefest. Likwäl

woro de ej mycket nöjde med det beswär Hedin förorsakade och

hwilket de ej kunde undwika när Konungen redan lämnat sitt sam-

tycke. Hedin war en ärans man, utmärkt for sina slcrifter, men

något häftig, fin hofman från Gustaf III:s tid och således något

förnäm i sitt yttre, liflig och känslofull i hjertat. Han war gift

med en mamsell HellnuiJi, förut Kammarfru hos drottning Sophia

Magdalena och under denna tid kallad wid hofvet wanUgtwis

^Lisa-Lolta». I anseende till Hedins kunskaper och skicklighet,

likväl ej som praktiserande Läkare, hade han många afwundsmän,

men hv.ilka han war wuxen i alla upkomne twister hwaruti han

mötte dem med mod och stridbarlict. Efter Adolph Murray hade

han fast just ej med alfwar sökt en Medicinsk profession. Om
hösten 1S04 hade han således warit i Upsala och pra-siderat för

en Disputation om ett barn, som haft v^attusot i huiv.udet. Pehr

Afceliiis skickade då fram sin adjunct, den hederlige Zetterstrom,

till opponent. Hedin yttrade sedan om honom att han warit nog

pedantisk i sin oi>position. Den Tvlcdicinska 1'acultetens owilja war

Hedin således bekant. Emedlertid hade Hedin genom sin werk-

samhet och sin driftighet utwerkat kongl. befallning att sawäl

Upsala som Lunds Universiieter samt WettenskapsAcademien
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skulle inköpa hwar sitt exemplar af von Lhuics bust. För att

nu i anseende till SecularFesten fä tala med de Academiska fädren

tog Hedin på resan till Wexiö i början af Maij 1807 wäg-cn genom

Upsala och förde sjelf i vvas^men med sig ett exemplar i gips af von

Linnés buste. Den blef sedan gjuten i metall för att i Wexiö

upställas, men olyckligtwis hunno ej de subscriberade medlen till,

så att detta exemplar blef inköpt till Abo Academi några är der-

efter. Hedin öfwerenskom nu i Upsala med Gubbarne om anordnin-

garne för den blifwande festen. Den 25 Maij blef den altsa firad,

men kallades ej på Bjudningskorten »Äminnelsefest till firande af

von Linnés födelse;^ utan >Invigningsact Af Nya Orangeiibyggna-

dcn», då likwäl alla samlingar redan flere år warit här inhyste. Tal

hölls nu här f. m. af Linnés Lärjunge Tlmnberg. Wettenskaps-

Academien hade hitsändt tv.änne deputerade. Den ene war Olof

Szvartr.. Ibland resande som biwistade festen war Conducteuren

wid Kongl. Museum Augeliiii. Hans egenieliga namn war A?:geli>i.

Pä tillstyrkan af Ofverlntendenten Fredenlieitn hade Angeli)i lagdt

ett i till sitt förra namn, ty FredenJieini hade inbilladt honom att

han war slägt med den Italienska bildhuggaren Angelini, som för-

färdigadt den i Upsala Domkyrka upreste minneswård öfwer

Frede/iheinis far, Arke-Biskop Menandcr. Angelin är kännd såsom

utgifware af »Historisk Handbok för Fruntimmers samt en Ency-

clopedie som man kallade sEncykläperi». Samma dag blef en stor

middag gifvven ibland Orangeriets Palmer, lagrar och Cypresser,

man war bjuden att där »spisa i Sällskap med Consistorii Acad.

Ledamöter». Anblicken af det rikt updukade bordet war högst

treflig. Denna maltid biwistades äfven af von I^innés magar

Kapiten Dnse och Academie Ombudsman Duse. Efter middagen

upläste Adjuncten Sjobring på Gustavianska Auditorium det Tal

öfwer Linné som LIedin samma dag höll på Gymnasium i Wexiö.

Arke-Biskop LJndblom gaf dagen derpå med sin wanliga gästfrihet

en stor middag och därmed slutades högtidligheterne. Ligen så

prägtig Sångartropp som nu, war då bildad ibland studenterne;

Inga werser utdelades, ingen musik annat än den gamla wanliga

under Lejels anförande, blef gifwen till det egenteliga stora före-

målets för festens ära. Pä en sednare tid har L.innés statuc af mar-

mor på studenternes bekostnad blifwit satt på sin plats. Länge

blef den af den lärde men sträfwe Botanices Professoren Göran

Wahlenberg med större omsorg inläst än St. Erics ben i deras

silfwerskrin i Domkyrkan. Han satte upp ett st;iket framför sta-

tuen och willc att studenterne skulle bekosta detsamma. De niedgäf-
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v.'0 Professorns fodran med wilkor, att staketet blef borttaget. Dä
någon resande kom till Upsala och wände sig till honom för att

fä se statuen, gjorde han tusende invvändningar och upfann tusende

swärigheter och förhinder, sa att mången afiågsnadc sig missnöjd

utan att winna sitt ändamål. För en Grefwinna som war mycket
enträgen i sin begäran öpnade WaJilenbcrg, denne lärde björn,

i vvredesmod dörrarne och ropade: «Se så gapa nu>. \\'id Magister-

Promotionen 183c dä Upsala Borgerskap i ett af Orangerirumcn

gaf en Dcjeuné dinatoire åt de Kongl. l'crsonerne, måste han äfwen

öpna det förut så hermetiskt tillslutna auditorium. Alla de bjudna

tillika med Sångarne rusade dä dit in och Wahlenbiro;s oeinhet

blef tuktad.

Efter den Linnéska Festen började examina.

>.Man tog nu sin nattkajipa på med förfiiian

Och red i kappa och wärja tili Consistorii hof

Har den äran.»

Uti twänne runda timar stod man upsträckt i hörnet wid

klockstapeln nära Hans Magnificences thron och silfvcrspiror i

det med Sturars och Wasars Portraiter behängda Consistorii Aca-

demici Sessionsrum.

Ett lungt och stilla lif war således förflutit i skygd af de

Academiske Constitutioner, hwilka K. Carl X Gustaf d. 27 Juni

1655 utfärdat och hwilka nu mera blifwit omgjunie i R\-sk form.

Jag hade således blifvit

Först i)laggad för att bli studerad

Se'n till en tjenst recoaunenderad

Det vvill säga som
Extra Ordinarius.





Aalerbeih, Gudmund Göran, f. 1751? d.

iSlS. Friherre. Statsman, skald, dra-

matiker, statsråd. Ledamot af Sv. akad.

27, 2S, JO.
Acilerbeih, Jacob, f. 17S5. d. 1844. Den

förres son. Friherre. Ämbetsman, forn-

forskare. Götiska förbundets stiftare. 27,

2S, JO.
Afzdhis, Adam, f. 1750. d. 1S37. Med.

dr., botaniker, professor i materia me-
dica vid Upsala univ. 21.

Afzditis, Anders Erik. f. 1779,^ d. 1S50.

Professor i lagfarenhet vid Abo univ.,

politisk martyr. /,'', 14.

Afzdius. Johan, f. 1753. d. 1S37. Den
näst föregåendes broder. Professor i

kemi vid Upsala univ. 77, 21.

Afzdius, Pehr von, f. 1760, d. 1S43.

Med. dr., professor i teoret. och prakt.

medicin vid Upsaia univ., general-in-

spektör af arméns medicinal-verk, i:e

arkiater. Rector magniticus. Bror till

föregående. 14, 17, 2r, 2j, 2j, J2,

Jl?, 40-

Aklstrom, Fru, gift med en läderhandlare

i Upsala. 2ö
Alberg el. Aklberg,'\o\\M\, d. 1S13. Direk-

tör, akadeniie-ritniästare vid Upsala
univ., förut sockerbagaregesiill: pastell-

målare. 22.

Ali.xandcr I, f. 1777, d. 1SC5. Kejsare

i Ryssland. 27.

Aimqinst, Erik Abraham, f. 1 767, d. 1S30.

iUskop i Hernösands stift, teologisk och
tilosohsk forskare, politiker. S. g.

Ahitqiiist, Erik Jonas (Johan), f. 1729, d.

iSoS. Den föregåendes fader. Professor

i dogmatik vid Upsala univ., kyrko-
herde i Tierps socken af ärkestiftet.

c?.

Almiftiist, Hedvig Cecilia, född Bergman,
f. 1741, d. 1S19. Den föregåeiides hustru.

8.

Angelin el. Angelini, Jöns Erik. f. 17S1.

d. 1S07. Konduktör vid Kgl. museum,
riinjnare och kompilator. 41.

Angdini, Giuseppe. f. 1735, d. iSll.

Italiensk bildhuggare. 41.

Aschiifur, Carl Fiedrik, f. 1751. d. 1S20.

Aniiral, landshöfding i Hernösands lan.

S, o.

j

Asfiund, Arnold, f. 1736. d. 1S15. Kyrko-

!
herde i S:t Ciara församling i Stock-

I

holm. S.

i

Atirivillius, Pehr 1'abian. f. 1756, d. 1S29.

I

Professor i vitterheten vid Upsala univ.,

{

universitetsbibliotekarie. 17, iS, 20.

I

Besl\^~:', Bernhard von, f. 1796, d. 1S6S.

Friherre. Ilofman, diktare, minnes-

tecknare. Eedamot af Sv. akad. j.

I Biberg, Nils Fredrik, f. 1776. d. 1S27.

I

Professor i prakt, hlosofi vid Upsala

univ. 20.

Bicrck, Johan Anders, f. 1789. d. 1S56.

1 Lagmans n. h. o. v., borgmästare i Stock-

holm, t. f. underståthållare 1.S3S. 24.

BJcrh?tan, Bengt Mngnus, f. 1745, d. 1S27.

Kommerseråd, aff.irsman. J4.
Bocthius. Daniel, f. 1751, d. iSio. I'ro-

fessor i prakt, filosofi vid univ. i Up-
sala, teol. dr. ib.

Bocthijts. Hedvig Sophia, född Runeberg,

f. 1769, d. 1S29. Den föregåendes

hustru, ib, 17.

Bocthius, Sophia Theodora. M;lle, den före-

gåendes dotter. Se: Nackreij, S. T. v.

Boivie. Pehr Gustaf, f. 17S0. d. 1S60.

Rektor vid Upsala katedralskola, läro-

boksförfattare, ji.

Bonmvier. Handlande i Upsala. 2j.

Borelius. Jacob, f. 1772. d. 1S41. Kyrko-

herde i Skinnskatteijergs socken, Weste-

rås stift. ib.

Bourdonnicrc, J. F. de la. Se: La Bour-

donniere.

Brahe, Magnus, f. 1790. d. 1S44. Grefve.

Riksmarskalk. J2.
Brnh'J. Magnus Fredrik, f. 1756. d. 1S26.

Grefve. Militär, den föregåendes fader.

^^•
Breda, Carl Fredrik von. f. 1759, d. iSlS.

Porträttmålare, jb.

Bånz, Fru. Arrangerade baler i Upsala. 2j.

Bccker, Hugo Herman, f. 177S, d. 1S23.

Professors n. h. o. v.. Med. dr., chir.

mag., öfverläkare vid Serafimerlasarettet

i Stockholiu. JJ.

Canudus. Kandidat, gotlänning. J4.
Cederstedt, Jonas, f. 1756, d. iSll. Bergs-

råd. JJ.
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Cederstedt, Pehr, f. 1790, d. iSio. Juris

studerande, son till föregående. j'j".

Chafigeitr el. Changeii.\\ f. på 1750-talet.

Fransk spriklärare i Upsala. 2j, 2^.

Chomtis^ ^Iichael. f. 1744, d. 1S06. Prest.

skald. jS.

Cronfiieh/i, Salomon Adolph Gustaf, f.

17S9, d. 1S55. Grefve. Hofrättsråd,

vice president i Göta hofrritt. ^vj'. :

Cronsirand, Lars Johan, f. 17S2, d. 1S43.

Professor, jy. |

Cronstrand, Simon Anders, f. 17S4, d. i

1850. Astrononiie professor i Upsala.
j

37-
j

Dahl, Christopher, f. 175S. d. 1S09. Pro-;

fessor i grekiska vid Upsala univ., språk- '

forskare, p-almdiktare. iS, ig. \

Dahl, Christina Helena, dotter till fureg.
!

18, ig. !

Dahl, Helena Margareta, född Noring,
\

hustiu till Chr. liahl. 18, ig.

Dahl, Margareta Charlotta, dotter till föreg. '

gift 1S15 med löjtnant Henrik liratt.
j

iS, ig. \

Dalstrvm, Gustaf Jakolj af. f. 17S5, d.
'

1S67. Generalmajor, landshöfding och i

militärbefälhafvare pa Gotland, ^g. \

De Geer, Emanuel, f. 174S. d. 1S03. Fri-

i

herre. Riksråd, jj.
|

Dillner, Johan. f. 1785, d. 1862. Hof-

:

predikant, kyrkoherde i Öster-Wåhla
;

af Ärkestiftet, jo.
|

Dillner, Olof, f. 17S0. d. 1S54. Kyrko-

'

herde i IJruntlo af Hernusands stift. jo. '

Dimander, Anders, f. 177S. d. 1S57. To-!
baksfabrikör i Stockholm, major i Stock- !

hoiins borgerskaps militärkär. j6.
\

Drake, Erik, f. 17SS. d. 1870. Musik-
lärare och mu5ik=kriftstäilare, inspektör

för Musikaliska akad. jg.
Drisscl, Johan Daniel, f. 175 1, d. 1S25.

Professor i lagfarenheten vid Upsala ',

univ. 12, ij. !

Dumouriez, Charles Francois, f. 1739, d.

1S23. Fransk general, politiker. 2^. :

Duse, Flans Henrik, f. 174.9. kapten vid

Vermlands Reg:te. Gift 1794 med Lin-
nés dotter Sara Chrislina. f. 1751, d.

1S35. 41.
:

Duse, Samuel Christopher, f. 174S, d. 1S26.

Ombudsman vid Upsala akad., den ,

föregåendes broder, gift med Linnés
,

yngsta dotter Scfhia, f. 1757, d. 1S30.
:

41.
j

Edfeldi, Jacob. f. 1776. d. 1S14. Stu-

'

dent i Upsala af Jemtlands nation, do-
cent i estetik. J4.

Edhohn, F:rik af, f. 1777, d. 1S56. Med.
dr., arkiater, i:ste lifmedikus. ij, j2.

\

Edhohn, Mårten Esbjörnsson, d. 1S02.

Fader till föregående, länsman, ij.

Edman, ]oh2.n F^redrik. AkademieLoktryc-
kare i Upsala. 26.

Ekeberg, Anders Gustaf, f. 1767, d. 1S13.

Kemist, docent vid Upsala univ., labo-

rator. 21.

Ekcberg, Carl Gustaf, f. 1716. d. 17S4.

Sjöfarande, reseskildrare, anställd i 0<t- .

ind. kompaniets tjenst, löjtnant i ami-
liratetet. 21.

Ekman, M. Handlande och gärdsegare i

Upsala. 12.

Elgenstjerna, Carl Magnus, f. 17S6, d.

1S61. Expeditionssekreterare i eckle-

siastikdepartementet, jj.
Enbcrg, Lars Magnus, f. 17S7, d. 1S65.

Skolman, filosof, språkforskare. Leda-
mot af Sv. akad. b.

Engestrvin, Gustaf Stanislaus von, f. 1791,
d. 1S50. Grefve, ufverste-löjtnant. Del-
tog i preussisk tjenst i slaget vid Leip-
zig 1S13. j6.

Engestmvi, Lars von. f. 1751, d. 1S26.

Grefve, utrikes statsminister, universi-

tetskansler. F'ar till föregående. JJ,j6.

Falkenberg, Conrad Gabriel, f. 17S7, d.

1S5S. Friherre. Major, kammarherre.

JS-
Eant. Erik Michal-l, f. 1754. d. 1S17. Pro-

fessor i historia vid Upsala univ., fil.

och teol. dr., häfdatecknare. 10.

Eant. Georg Fredrik, f. 176S, d. 1S23.

Adjunkr. kallad l'"antusculus. Sednare
prost och kyrkoherde i W. Löfsta af

ärkestiftet. 24.

Fleming, Claes Adolph, f. 1771, d. 1S31.

Grefve. Statsråd, riksmarskalk, ledamot
af Sv. akad. 20.

Flodberg. Innehafvare af en källare i

Upsala. 7. jS.

Flodin, Johan Gustaf, f. 1741, d. iSoS.

Biskop öfver Vesteräs stift. 2j.

Flygare, Gustaf, f. 1743. d. 1S05. Pro-

fessor i ekonomi vid Upsala univ.,

rector magnihcus 1S04. 12.

Fock, I^erndt. Wilhelm, f. 1763. d. 1837.

Friherre. Ofverste. 1S12— 30 landshöf-

ding i Upsala län, sedan öfverpost-

direktör. ~.

Fock, Henrik Wilhelm, f. 1792. d. 182^.

Friherre. Kammarherre. 24.

Fock, Fredrik Adolph, f. 1792. d. 1S5Q.

F^riherre. Major. Tvillingbror till före-

gående. 24.

Forsberg, T^redrika. Se: Limnell.

Forsberg, Olof Fredrik, f. 1762. d. 1831.

Lektor i historia vid Hernösanus g)in-

nasium. J2.
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lu:i,-nh,nni. Carl Fredrik,- f. 1748, d. 1S03.

lifveriiiteiident, konstkännare. 41.

t>\<b(rs, Johan Petter, f. 17S2. d. 1826,

Lektor vid Vesteräs gymnasium, prost,

riksdagsman. 2g.

IroUck, David Fredrik, f. 17SS. d. 1S62.

Gretve. Politiker, statsekonomisk skrift-

ställare. SJ.

Cfijer, F.rik Gustaf, f. 17S3, d. 1S47.

Professor i historia vid Upsala univ..

häfdatecknare, tonsättare. Ledamot af

Sv. akad. jo, jS.

Gejrgii, Carl. f. 1787, d. 1S37. Lagman.

S7-
Graak, Johan Bernhard, f. 1 765, d. 1S34.

Skoiii.-igister, lärare vid Stockholms
Storskola, sist rektor vid Jakobs skola.

4-

Cnnander, Elias ChristO])her, f. 1774. d.

1S45 Fil. och teol, dr, kontraktsprost

och kyrkoherde i Sköfde med professors

narnn och fullmakt. J4.
Gritbhe, Samuel, f. 17S6. d. 1S53. Pro-

fessor i etik och politik vid Upsala
Univ.. statsråd, filosof. Ledamot av Sv.

akad. ^g. jo.

Gruudehtjertia. Axel Wilhelm, f. 17S9,

d. 1S57. Expeditionssekreterare, t. f.

postdirektör, jj.
Gustaf III, f. 1746, d. 1792. /o, 14. 26,

Jj? Jlf. 4"-

Gustaf IV Adolf, f. 177S, d. 1S37. 6, 20.

2J, 2J, 2J, 40.

Guiiaf, prins af Vasa. f. 1799, d. 1S77.

Gustaf IV Adolfs son. Till 1S09 Sveri-

ges kronprins, efter 1S29 prins af Vasa.
20.

Gyllenhaal, Lars Herman, f. 1790, d. 1S5S.

friherre. Justitiestatsminister. J4.
Gylhnstierna, Göran. f. 1724, d. 1799.

Grefve. Kiksräd, riksmarskalk, ig.

Gyllinc-^ Anders Fredrik, f. 17S5, d. 1S30.

ProcokoUssekreterare. 2^.
Gothim, Erik, f. 1744. d. 1S20. Professor

i latin och numismatik vid Upsala univ.
ig.

CcthUrt, Lars Erik. f. 17S3. d. 1S22. Utn.
kyrkoherde i Rytterne socken af Vesterås
stift, men dog före tilltr^:det, regements-
pastor, författare. Brorson tdl föregå-

ende. 28.

I/aasuni, James Haarlef, f. 1791. d. 1S71.
I

Otver^^tes n. h. o. v., guvernör p-d St. I

Barthelcmy i Vestindien 1S42—60. J7. |

Hadorfh. Daniel, t. 17S2, d. 1S62. i:ste

cxpeditionssekreierare, musiker. 7-j. I

//r;.'.V/.-/vr.', Jonas, f. 174S. d. 1S34. ^Riks-

j

antiqvarie med kanslirads namn och
;

värdighet, häfdaforskare, nuniismatiker
och filosof. 9, 2j.

HalUft:7'c'utz. .Sten Engelbrecht, f. 17S7.

d. 1S41. Expeditionssekreterare, biblio-

tekarie vid v. Engestromska biblioteket.

S3-
Hallqvist. Per Erik. f. 1752, d. 1826.

Politieborgmästarc i Stockholm. 10.

Haiittnayhiehii, Carl Fredrik, f. i7S7..d.

1845. Hofmarskalk, t. f. landshöfding
i Värmlands län, bruksägare. JJ.

Hanitnarskold, Johanna Charlotta, född
Gyllenpalm, f. 1782, d. 1S4S. Näst-
kommandes hustru. j6.

Hammarsköld, Loreiizo (egentligen Lars),

f. 17S5. d. 1827. Kungl. bibliotekarie,

litevatur- och konsthistoriker, kritiker,

diktare. 2S, jj, j6.
IJartniatisdorff', Jacob August von, f. 1792,

d. 1856. President i k. kanmiarrätten,

politiker. J4, jj.
Ilass'i-jcrd, Johan Fredrik, f. 1790. Löjt-

nant vid topografiska karen. 2^.

Hedhlad, Johan Fabian, f. 1790, d. 1S54.

Ilofrättsräd. jj.
Hedin, Clara Elisabeth, född Westman,

f. 1790, d. 1834. Dotter till bryggaren
A. Westman, gift med kanslirådet S. A.
Hedin. jS.

Hedin, Elisabeth Charlotta (Lise-Lotte),

född Hellman, f. 1752, d. 1812. Kam-
marfru hos Drottniijg .Sofia Magdalena,
gift 1785 med k. lifmedikus S. A. He-
din. 40.

Hedin, Sven Anders, f. 1750. d. 1821.

Medicinalråd, i:ste lifmedikus, skrift-

ställare. jS. 40, 41.

Hedin, Sven Anders, f. 1 788, d. 1834.
Kansliråd. Den föregåendes son. jS.

Hedin. Sven Anders (Svante), f. 1S22, d.

1896. Skådespelare. Den föregåendes

son. jg.
Hcdrén, Johan Jakob. f. 1775. d. 1S61.

Biskop öfver Linköpings stift. jö.
Hedvig Elisabeth Charlotta, f. 1759. d.

181S. Drottning. Carl XIILs gemål.

2J.
Helmfelt, Simon Grundel, f. 1617, d.

1677. Friherre. Pältmarskalk, stupade

i slaget vid Landskroria. J2.
Hesselgren, Brynolf, f. 1770, d. 1830. K.oii-

sistoriinotarie i Hernösand. teol. dr.,

kyrkoherde i Piteå. 12.

Hesselgren, Erik. f. 1715. d. 1803. Biskop
öfver Hernösands stift. S.

Hierta, Carl Didrik, f. 175S, d. 1S16.

Akademie-räntmästare. ig.

Hochsciiild. Carl, f. 17S5, d. 1857. Fri-

herre. Svensk minister i Wien och
Berlin, dessförinnan i Köpenhamn och
Haag. J2.
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Hobubergsson. Johan, f. 1764, d. 1842.

Professor i juridik vid Lunds univ. ij.

Hclmbergsson. Johan, f. 1S04, d. 1S35.

Ticknure, iJlustratör, etsare. Den före-

gåendes son. 13.

Holniqv-st, Daniel. Adjunkt. 24.

Holmslrom, Mans Olof, f. 17S4, d. 1S55.

Ärkebiskop fr. 1S52. 24, 2-;.

Horn, Claes Fredrik, f. 1791. d. 1865.

Grtfve. Landshöfding i Stockholms län,
1

politiker. SJ.
|

Hwasser, Israel, f. 1790, d. 1S60. Pro-

|

fessor i teoret. och prakt, medicin vid
|

Upsala univ., tilosof, skriftställare. Le- I

damot af Sv. akad. 2y.
j

HåiJ, Carl Gustaf, f. 1790. d. 1S41. Grefvc.
|

Statsråd. J4, j6.

I/ögmark, Per, f. 1767. d. iSoS. Pro-

fessor i teoret. filosofi vid Upsala univ. jg.

Ilöijer, Benjamin Carl Henrik, f. 1767,

d. 1812. Professor i teoret. filosofi vid

Upsala univ. 2T.

.Höljer, Johan Carl. f. 1753- d. 1S30.

Rektor vid Stor-skoian i Stockholm,

sedermera förilyttad till Upsala. Pro-

fessors n. h. o. v. 4.

Hvpken, Ulrika Eleonora, f. v. Fersen.

Se: Writrht.

Ingebnan, Georg (Göran) Galiriel. f. 17SS,

d. 1S44. Tjänsteman i riksarkivet, vitter

författare. Omkom genom drunkning i

Norrström. //.

/f^«j, Margaretha, född Norenius, d. 1S27.

Prostinna, änka efter kyrkoherden i

Skuttunge Magnus Isa-us. För sin karla-

vulenhet kallades hon Bror Isia. jg.

Johan in, {. 1537, d. 1592. 75.

josephina. Änkedrottning, f. 1S07, d. 1S76.

Oscar I:s gemål. 2j.

Järia, Carl Thomas, f. 1S02. d. 184 1.

Professor i politik och vältalighet vid

Upsala univ., historiker, g.

Karl X Gustaf, f. 1622. d. 1 660. 42.

Karl XII. \. 16S2, d. 17 iS. ö.

Karl XIII, f. 174S. d. iSiS. 23, SJ-
Karl XIV Jokan, f. 1763, d. 1844. J,

b, S, g, 10, j», jj, SJ.
Karl August, kronprins, f. 176S, d. iSlO.

Kaulbars, Carl Ernst von, f. 1766. d.

iSoS. Friherre. K.-ipten och reg.civ.-

mästare vid K. HeLinge reg:te, döds-

skjuten vid Oravais i hinland. 2j.

Kaulbars, Gustaf Vilhelm von. f. 1733,

d. 1S14. Friherre. Geneiallöjtnant.

p"ad(.r till föregående. 2j.

Kellgren, Johan Henrik, f. 1751. d. 179;.

Skald, publicist, ledamot af Sv. akad.

2Ö.

Kluigenstj;rna. C-arl Johan. f. 17SS. d.

1S33. I:ste expeditionssekreterare i k.

finance-expeditionen. 2~.

Kolmodni, Olof, d. y., f. 1766. d. 1S3S.

Professor .'^kytteanus \\å Upsala univ..

literaturhistoriker. öfve'rsättare af Liviu-

och Tacitus. Rector magnificus. j,

ig, 20, 24.

Kobnociin, Ulrika Eleonora, född Rehn-
berg, f. 1760, d. 1S15. Gift med före-

gående. 20.

Kmnur, Robert Fredrik von, f. 1791.

d. iSSo. Friherre. Landshöfding öfver

Upsala län. 7.

La Boiirdoiiniere, Jacques Franqois de, f.

på 1730-talet, d. 1809. r^ransk sprak-

mästare i Upsala. 22.

Lagerheim, Gustaf Adolf, f 17S8, d. 1S45

Ofverste vid fiottans mekaniska kar

kanalbyggare. S5-
Lagerheint, Knut August, f. 17S9, d. 1S62.

Tullinspektör vid turusund. S5-
Landerbcck, Nils, f. 1735, d. 18 10. Pro-

fessor i matematik vid Upsala univ. iS.

Latidbt, Carl Ludvig, f. 17S9, d. 1S5S.

[ustitie-ombudsman, vice president i

Svea hofrätt. 24.

Lafige, Jacob Daniel, f. 1757, d. iSoS.

Landshöfding c;fver Uleäborgs län i Fin-

land, ufversielöjlnant. ./.

Leijel, Lars Fredrik, f. 1743. d. iSoS.

Löjtnant, musiklärare vid Upsala univ.

4'-
. .

Leitfgreir, Anna Christina, född Mineur.

Gift med nästföljande. 4.

Leufgren, Petrus, f. 1768, d. 1S31. Kyrko-
herde i Össeliy-Garns församling i ärke-

stiftet, dessförinnaii lärare vid Stor-sko-

lan i Stockholm. 4, j.

Leufvj/i, Anders, f. 1775. d. 1819. Prest

inom ärkestiftet. /2.

LeutvJn, Catharina Charlotta, född Od-
mann. Gift med föregående; Samuel
Ctdmanns enda !)arn ; döfstum. 12.

Lidman, Sven Fredrik, f. 17S4, d. 1S45.

Domprost i Linköping. 2S.

Liljeblad, Samuel, f. 1761, d. 1815. Pro-

fessor i praktisk ekonomi (Borgströmia-

nus) vid Up>ala univ., botanist, med.

dr. jS.

Liljegren, Johan Gustaf, f. 1789. d. 1S37

Riksarkivarie med kan-liråds titel, forn-

forskare och historiker. Omkom genom
drunkning. 28.

Limfiell, Fredrika, född Forsberg, f. 1816,

d. 1S92. Anka 1:0 1857 efter rektorn
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i nya elementarskolan i Stockholm
]

P. E. Svedboni, .2:0 1SS2, efter byrå-

chefen i jarnvät^sstyrelsen C. Limiiell.
j

Mecenat. »Den iilla rektorskan». J2.
'

Lindblad. Officer vid Finska landtvärnet.
i

4- I

Lhidldivh, Jacob Axelsson, f. 1746. g. 1S19. 1

Ärkebk-kop. Ledamot af Sv. akad. S,

13, ij. JS^ 4r- I

Lindblom, Sophia Ulrika, fudd Söderberg,

f. 1757, d. 1S30. Gift med föregående.
|

15-
:

Linne. Carl von, d. ä.. f. 1707, d. 177S.

Professor i medicin och naturalhistoria,

arkiater. 14, 3j. 40, ^r, 42.

Linn:. Carl von, d. y., f. 1741, d. 17S3.
|

Professor, faderns efterträdnre. 14.
\

LJvijn, Claes Johan, f. 17S1. d. 1S44.
\

Krigshofrättsr.ad, generaldirektör öfver
j

fängelserna, vitter och politisk förfat

tare. sg.
Lundström, Anders, f. 1744, d. iSii.,

Professor i juridik vid Upsala univ. 12. 1

Ln/:dvul', Carl Johan. 1. 1775, d. 1S5S.
\

Professor i latinsk \ailalighet och poesi
'

vid Upsnla i.niv. Rector niagnificus

1820— 27. Kyrkoherde i Munktorp af

Vesteräs sdft. 21.

Lvwcikiclm, Carl Gustaf, f. 1790, d. 1858.

Grefve. General-löjtnant, diplomat, jj.
Löwenhielm. SeweriTi. f. 1778. d. 1826.1

Teologie adjunkt vid Upsala un.iv., prost.
I

33- ^
i

Miv:^l!abecLhi, Antonio, f. 1633. d. 17 14.

Italiensk bibliograf. jg.
Malma-feii, Olof. f. 1763. d. 1S29. Stall-

mästare och ridiärare vid Upsala univ.

32,

Manmrfieim, Carl Wilhelm, f. 1792, d.

1830. Friherre. Häradshöfdings n. h.

o. v., postmästare i Mariefred. S4-
ManniTheini, Gustaf Ulrik, f. 17S9. d.

1S59. Friherre. Ryttmästare. Den före-

gåendes broder. J4.
Martin, Carl Roland, i. 17S7. d. 1S63.

Med. dr., chir. magister, provincial-läkare

i Nyköping. 24.

Martin, Elias. f. 1739, d. 1818. rlistorie-,

genre- och landskapsmålare j6.
Mennandf'-, Carl Fredrik, f. 1712. d. 17S6.

Äikeliiskop. 41.

Metlernick. Clemens Wenzel Nepomuk
Lothar, furste, f. 1773. d. 1S59. Öster-
rikisk statsman, _^b.

Min,ntr, M:lle. Se: Leufgren, A. C, f.

Miueur.
MfrJn, Thorbiörn, f. 17S1, d. 1S43. Pro-

fessor i teologi vid Upsala univ.. kyrko-
herde i Karlskoga, ji.

|

Mnrray, Adolf. f. 1751, d. 1803. Pro-
fessor i anatomi och kirurgi vid Upsala
uuiv. 14, 40.

Mvrner, Carl Gabriel, f. 1737, d. 1828.
Grefve. Hofmarskalk. ig.

Mvrner, Carl Otto, f. 1781. d. 1868. Fri-

herre. Öfverste, tullinspektor, den s. k,

»kungamakaren^, jg.

A'ackrcij\ Christian Niclas v., f. 1790, d.

1S26. Major. //, jj.
Nackreij, Sophia Theodora v., född Boét-

hius, f. 1792. d. 1S75. Gift med före-

gående, dotter till professor Dan. Boet-
hius. 17, SJ.

Xapohon I, f. 1769, d. 1S21. Fransk
kejsare, rj, 24.

A'apolco7i II, i. 181 1, d. 1S32, den före-

gåendes son. Hertig af Reichstadt. jj-.

N'ciktcr, Jacob Fredrik, f. 1744, d. 1S03.
Professor Skytteanus vid Upsala univ.,

kulturhistoriker, universitetsbiblioteka-

rie, ig.

Nikolaus I, f. 1796, d. 1855. Rysk kej-

sare. J6.
Nordcnfelt, Olof. f. 1790. d. 1S43. Kam-

marherre, dijilomat, l^ruksägare. jg.
iVordcnstolft', Anders Georg Magnus, f.

1789, d. 1861. Justitieräd. j--;.

Nordenstolpe. Magnus lileckert, f. 17S6,
d. 1853. Flofsekreterare. Bror till före-

gående, jj;.

N'ordin, Carl Gustaf, f. 1749, d. 1812.

Biskop öfver Hernösands stift. 8.

Nordmarck, Zacharias, f. 1751, d. 182S.
Professor i fysik vid universitet i Greifs-

v\ald, sedermera i samma ämne vid

Upsala univ., astronom. ly.

Opphojr, Carl Adolf, f. 178S, d. 186S.

Med. dr., chir. mag., regementsläkare. 24.

Palmberg, Lars Johan, f. 17:3, d. 1804.
Teol. professor, domprost i Upsala. 8.

Palmblad, Leonard, d. 1834. Protokolls-

sekreterare, jy.
Palmblad. Wilhelm Fredrik, f. 178S. d.

1852. Literaturhistoriker. geograf, vit-

ter författare, professor i Upsala. Bror
till föregående, jj.

Palmstjerna. Nils F"redrik. f. 17S8, d.

1863. F^riherre. Diplomat, minister i

Österrike och Ryssland, general-löjt-

nant. j(i.

Pass-n, Anders Wilhelm, f. 1771. d. 1806.

Kyrkoherde i Östra Ryd socken af ärke-

stiftet. J2.
Paul I, f. 1754. d. iSoi. Ry-A kejsare. 6.

Pauli, ]nh.Mi Christopher, f. 1743, d. 1823.

Grosshandlare i Stockholm, bruksägare.
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Pennani, Thomas, f. 1726. d. T79S. 1

Engelsk nrturforikare. //, /-^.
;

Pfeiffcr. Johan, f. 173!. cl. 1S06. Med.,

dr. Asäcsjor i collegium niedicum,

redaktör för D.;;::;li;.;;t Allehanda. //.

Fippin,;, Fredrik \'ilhelin. f. 17S3. d. 1S6S.
j

Professor i lärdomshistoria vid Melsing-
;

fors Univ.. universitetsbibliotekarie i
^

Abo och Hel-ingfors. 2j.
j

Plåten^ Ltaltzar Bogislaus von, f. 1766. d.
|

1829. Grefve. Statsman, sjöofficer, Göta I

kanals grundläggare. 8, j>.
,

PloHtgren, Anders Erland von. f. 1788.

d. iSoS. Officer, död af blessyrer er-
j

hållna vid Wirta pass i Finland, enl. i

Anref). ^^U 1S09. jö.
\

Ponie Co7~'v. Prinsen af. Se: Kari XIV
\

Johan. '

Porath, .Christopher. Officer, lärare i fäkt-
j

ning vid Upsala univ. 22.

Kaab, Anna Johanna, född V.'esterlund. f.

1771, d. 1S39. Moder till efterföljande.

Kammarfru \id kungl. hofvet. jc.

Raab, Arvid Axel, f. 1793. d. 1S36. Mili-

tär. Piellmaussängare. j.

Pabeniiis, Lars Georg, f. 1771. d. 1S46.

Professor i juridik vid Upsaia univ. ij.

RegHJr, Lars, f. 1746. d. iSio. Professor

i astronomi vid Upsaia univ. ig.

Pegtijr, Ulril;.a, född Mallen. Gift med
föregående, ig.

Rehnherg, Ulrika Eleonora, Se Kolmodin.

U. E., f. Rehnberg.
Rislarhi, Gabriel Gamaliel, f. 1765. d.

iSoS. Med. dr., chir. mag.. i:ste lif-

medikus och I :ste fältläkare. Finne. 2j.

Rom. Konungen af. Se: Napoleon II.

Ruftriels, f. pä 1700-talet. bosatt pä St.

Barthelemy, onkel till J. Seys. ./.

Rcsbeck, Magnus .Michael, f. 17S6, d. 1S39.

Hofrätt-räd vid k. S-/ca hofräct. pioto-

kollssekreterare i justitierevisionen. jg.
Rosenblad, Mathias, f. l75S.d. 1S47. Grefve.

Statsman, justitiestatsminister. jj.
Rosln von Rvsensirjin, Carl, f. 1766, d.

1S36. Ärkebiskop. 22.

Rosensiein, Nils Rosén von. f. 1752. d.

1S24. Statssekreterare, filosol", vältalare.

Ledamot af Sv. akad. 6. jy.
Rudenschold, Magdalena Charlotta, f. 1 766,

d. 1S23. Hoitröken hos prinsessan

Sofiii Alberdisa. jj.

Rääf af Si'idland, Leonhard Fredrik, f.

17S6, d. 1S72. Politiker, kulturhistori-

ker, folklorisl. _p4, jj.
Sagstrow, >Fikac] Johan. f. 1737. d. 1S17.

Prost och kyrkoherde i Wänge pastorat

af ärkestiftet, jg, 40.

IfOgstronu Sofia Maria, fiidd Stenius. Pro-

stinna, gift iö02 niei föregående. 40.

Sandberg, Johan Gustaf, f. 17S2, d. 1S54.

Professor vid Fria konsternas akad..

historie- och porträttmålare. 12.

Schantz, Gustaf von, f. 1775, d. 1S47

Expeditionssekreterare i ecklesiastikdc-
\

partementet med kanslir.ids titel, vitter- '

hetsidkare och politisk skriftställare. 20. '

Schilling, Olof. f. 175S, d. 1S29. Astro- •

nom. observatör, ig. :

Schiiikd, David, f. 1743, d. 1S07. Kom-
;

merseräd. jy, jS.

Schmckel, Johan Fredrik von. f. 17S1. d.

1S40. Kammarherre, jo, jS.

Schroderhenn, Ijror Herman, f. 17SS. d.

1S62. Aktuarie i rikets ständers bank.

Brorson till följande. j'j.

Schroderheini, Elis. f. 1747, d. 1795. Stats-

sekreterare, hofkansler, landshöfding i

Upsaia län, vitterhetsidkare. Ledamot
af Sv. akad. jj.

Schroderheint, Göran Ulrik, f. 17S6, d.

1S61. Hofpredikant, prost och kyrko-

herde i Skänella och Xorrsunda pasto-

rat af ärkestiftet. Bror till näst före-

gående. Sj.
Schiihenhcim, David von, f. 17SS. d. 1S4S.

Friherre. Statsråd, president i bergs-

i

kollegium. 21, J4.
Schwerm, Fredrik Bogislaus von. f. 1764.

I

d. 1S34. Grefve. Teol. dr., prost och

1 kyrkoherde i Sala, politiker, jj.

Schverin, Philip Bogislaus von, f. 1790.

i d. 1S65. Grefve. Öfverste i gencral-

j

staben. Son till föregående, jj.
! Sckwerin. Wilhelm Johan Ludvig von. f

i 1792, d. :SoS. Grc-fve. Underlöjtnant
' vid artilleriet, atled af blessyrer erhållna

I
vid Oravais. Son till näst föregående.

i SS-
\
Schverui, Wilhelmina Charlotta, f. 17S9.

i d. 1S04, gift 1S20 med öfverstelöjtnan-

1 ten Ax. Wilh. .Söderhjclm. Syster till

I

föregående. JJ.
1
Sckonslrom, Peter, f. 1766, d. 1S3S. Öf-

verste, politiker. 2S.

Sc\s, Jacobus. Student vid Upsaia univ.,

I född på en S:t Eustache i Vest-Indi^n.

I

•/• J^ --/

j

Silfversehold, Nils August, f. 17S7, d.

,
1S7S. Friherre. Godsägare, jj.

\ Sjobring, Pehr. f. 1776. d. 1S42. .\d-

\

junkt, senare professor i orientaliska

i språk vid Upsaia univ. 4:.

Sophia Albertina, f. 1753, Q. 1S29. Svensk

prinsessa, dotter till Adolph Fredrik

och Lovisa Ulrika. 34.

Sophia Magdalena, f. 1746. d. 1S13. Drott-

ning af Sverige, född dansk prinsessa.

Gustaf lll:s gemål. 2j, 40.

Sparre, Ii ed rik. f. 1731, d. 1S03. Grefve.

Rikskansler, den s. k. iRiskanslera». JJ.
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Sj<arre, Gustaf (Gösta) Adolf. f. 17S7. d.

1812. Grcfve. Kanimariuiikare, kanslist

vid kanslistyrelsen. Soa till föregående.

Död för ci^en hand. j»?.

Sfens, Carl Gustaf, d. ä., f. 1743. d. 1816.

Grefve. Lagman, vice landshöfding i

Vesterås län. S4-
Spens, Carl Gustaf, d. y., f. 1792. d. 1S44.

Grefve. Major och öfverstelöjtnant vid

topografiska kåren. Son till föregående.

J4-
SpefiSi Jacob Mekher. f. 17QI, d. 1849.

Grefve. Häradshöfdin;^' i Upland. Bror

till föregående. S-f-

Sprinckorfi, Gustaf Ernst, f. 17S0, d. 1S23.

Legationsprest i Konstantinopel. .Se-

dermera kyrkoherde i Sunnersberg,

Skara stift. 3S.
\

Stackelbevi:, Robert Gustaf, f. 1784, d.
|

1S37. Friherre. 1S12 utnämnd till gu-

1

vernör på St. rarhelemy. Öfverste i

armén. Död i Stockholm, jj».

Slcdin.s^k, Kurt Bogisiaus Ludvig Christof- ,

fer von. f. 1746, d. 1837. Grefve. >

Fältmarskalk, ambassadör i S:t Peters- ;

burg. s^- !

S/enij/s. Kapten i fransk tjänst, ^o. \

Sieiccfi, Johan Henrik, f. 1790, d. 1821.
j

Kammarherre, protokollssekreterare. JJ.
|

Sieuch, Maria Lovisa, född Pauli. f. 1793,
d. 1S79. Den föregåendes hustru, jj.

Stjerncrona, David. f. 17S6. d. 1S45. Fri-

herre. General-löjtnant, öfverhofjäg-

mästare. J2.
StierNstoIfe, Jonas Magnus, f. 1777, d.

1S31. Expeditionssekreterare, skald,

öfversättare. 2S.

Siridslterg, Carl, f. 1735. d. 1819. Lektor
vid gA'mnasiet i Vb.Tnösand. 8.

Stal, Axel Samuel, f. 17S7, d. 1875.

Språklärare med professors titel, lärare

i svenska språket för sedermera drott-

ning Josefina. 37.

Svanborg, Andreas, f. 1770. d. 1S12. Pro-

fessor i orientaliska spruk vid Upsala
univ. 20, 2j.

S-.varlz, Olof, f. 1760, d. 1S18. Professor

i botanik vid K. Sv. Vetenskapsakad.
och Karolinska institutet. .//.

Tegnér, Esaias, f. 17S2. d. 1S46. Biskop,
skald. Ledamot af Sv. ak.id. 6.

Tcrsmcdjfi, Jacob Johan. f. 17S5, d. 1S58.

Ofveräle, gener.al-adjutant, kammarherre.

J4-
ThemptanJcr, Sven, f. 177Q. d. 1S4S. Pro-

fessor i juridik vid l.'p:;aia univ., seder-

mera justitieräd. 23.

Thorild. Thomas, f. nso. d. iSoS. Filo-

sof, skald, polemiker, ii, Z2.

4

—

150771. rirsi'nhiit. ttJskrifi.

Thunbn-g, Carl Petter, f. 1743, d. 182S.
Professoi i botanik vid Upsala univ.,

läkare. 7./, 79, 41.
Thyselitn, Pehr. f. 1769, d. 1S38. Filo-

l>'^g, litera turhistoriker, profe-sors titel,

politiker, biskop öfver Strängnäs stift.

20, 21.

Tingstadhn; Johau Adam, f. 174S. d.

1S27. pTofessor i teologi vid Ujssala
univ., filolog, biskop öfver .Strängnäs
stift. Ledamot af Sv. akad. 20.

llngstadius, Lars Christian, f. 1750, d.

1832. Professor i anatomi och kirurgi

i .Stockholm, medicinalråds n. h.o.v. 20.

Trcfvenfelt, Lars Ludvig, f. 1784, d.

1832. Kornett vid livregites kyrassiärer,

biträdande ridlärare vid Upsala univ.
Sist öfverstelöjtnant och postmästare i

Grisslehamn. 22.

Trajicr, Johan \'indician, f. 1770, d. 1S35.
Filolog, skcld, öfversättare, adjunkt i

latinska språket med professors titel,

kyrkoherde i Södeiköping. 21.
Troil, Uno von. f. 1746, d. 1S03. Arke-

biskop. 22, 2J.
Tunc, Carl Fredrik Vilhelm, f. 1790, d.

1854. Öfverste och chef för Vestman-
lands Teg:te. jj.

Torinjvist, Anders Gustaf, f. 1775, d. före

1856. Med. dr. i Greifswald, skall slutl.

varit postmästare Ännu i statskalen •

deru för 1870 omnämnes denne bland
utländske Vasariddare som iPolsk sek-
reterare». j6.

Ulfsparre, Carl Gustaf, f. 1 790, d. 1862.
Kammarherie, I :e expeditionssekreterare.

34-
Ulfsparre, Georg, f. 1790, d. 1866 Presi-

dent i statskontoret, memoarförfattare.
Kusin till föregående, j^.

IVahletiherg, Georg. (Göran), f. 17S0, d.

1 85 1. Professor i medicin och botanik
vid L^psala univ. Kector magnilicus
1 83 1. 21, 41. 42.

]Vakrendorff', Anders von, f. 1787, d. 182^1.

Tysk riks.fri herre. Kammarjunkare. j^b.

IVahrettdcirjf, Axel von. t. 1790, d. 1851.
Tysk riksfriherre. DipIo':iat, chargé
d'aftaires i Briissel, kammarherre. Ku-
sin till föregående. j6.

Wahrettdcrff. Martin von, f. 1789, d. 1861.

Tysk riksfriherre. Hofmarskalk. bruks-
ägare. Bror till näst föregående, jb.

Wanretidorff, ls\\= Robert von, f. J 794, d.

1S27. Tysk riksfriherre. i:e expediiions-

sekreterartä n. h. o. v. Bror till föregd-

eode. ri5.
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nW/f-w/wx". Jacoh. f. 1746. d. 1778. Kyrko-
herde i Möniteräs, Kalmar stift, vitter

författare, humorist. 21.

Wallmark, Peter Adam. f. 1777, d. 1S5S.

K. bibliotekarie med kansliråds titel,

vitterhetsidkare. publicist, jj.
Walmsiedt, Lar> Petter, f. 17S2, d. 1S5S.

Professor i kemi vid Upsala uriiv. Rec-
t.or niagiiificus 1S29. 2g.

Ifasa, Prins af. Se: Gustaf, prins af Wasa.
iVefirteisinh/t, M:lle. Bosatt i Upsala.

18.

V/esiersirand, .Sven Peter (Pehr), f. 17S5,

d. 1S57. President i Statskontoret,

direktör vid K. Mrts hofkapell och
spektakler, vitterlekare. JJ.

Westman^ Clara. Se: Hedin, Clara Elisa-

beth, f. Westman.
WetUrsiedt, Ya\z af. f. 1736, d. 1S22.

Friherre. Landshöfding i Upsala län,

presidents n. h. o. v. 7.

]Vigeliiis. Pokauktionsnotarie i Upsala.

39-
IViJkma/t Caspersson, Sven, f. 1754, d.

1S39. Biskop i Vesteras stift, politiker.

9, 10.

IViUebrafid, Ernst Fredrik von, f. 17S7,

d. 1837. Friherre. Major vid Upiands
rpg:te. ^?/.

Willebrand, Ernst Gustaf von, f. 1751. d.

1S09. Friherre. Landshöfding i Abo län,

generalmajors n. h. o. v. Fader till före-

gående och nästföljande. J4.
WilUbrand^ Johan Reinhold von, f. 17S9,

d. 1S52. Friherre. Öfverste i Upiands
reg: te. S-t.

IVillel/rand, Ulrika Magdalena von. född
Björkman, f. 17S9, d. 1860. Friherrinna,

gift med öfverste Ernst Fr. v. W. J4.
IVifiiom, Johan, f. 1746, d. 1S26. Pro-

fessor i teologi vid Upsala univ., dom-
prost. 9.

Jfhi^e. Magister vid Storskolan i Stock-
holm. 4.

Wifio-ard, Johan Didrik af, f. 1778, d

1S54. ^h^jor, landshöfding öfver Värm-
lands län. statsråd, skriftställare, jo.

lV}-t-tniar:, Johan, f. 17S9, d. 1856. Hof-
rättsräd i Svea hofrätt, lagman i Ves-
ternorrlands lagsaga. 24.

IVrrg/it, Ulrika Eleonora, född von Fersen.
f. 1749, d. iSio. Grefvinna. Gift 1:0

med Friherre Nils v. llöpken, 2:0 med
öfverste Georg Jonas von Wright. 26.

Yckcuhcrg, Charlotta (Lotta). Dotter till

nästföljarrde. 26, 2y.
Ycktnberg. Sven Petter, f. 1729 el. 1732.

d. iSoo. Borgmästare i Upsala, be-

ryktad som olycklig talare. .?<$, 2"/.

Zetterstrom, Carl, f. 1767, d. 1S29. Med.
dr., professor i medicin vid Upsala
univ. ij, 40.

Åkerman, Jacob, f. 1770, d. 1S29. Med.
dr., professor i anatomi och kirurgi

vid Upsala univ. 14, ij.

ÖäDiann, Elisabeth, född Myrin. Gift

med professor Samuel Ödmann. /o, 12.

Ödniann, Maria Charlotta, se: Leufvén,
M. C, f. Ödmann.

Ödmanti, Samuel Lorenz, f. 1750. d. 1829.

Professor i teologi vid Upsal.''. univ.,

naturforskare, reseskildrare, psalmdik-
tare och tonsättare, /o, 11. 12.

Oehletischhrger, Adam Gottlob, f. 1779, d.

1S50. Dan-k skald. jo.

Osi/nark, Johan Peter. Källarvärd i Up-
sala. 7, j8.
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Prinsessan Ulrika Eleonoras dagboksanteck-
ningar för 1709

Meddelade af E. W. Dahlgren

I Skara stiftsbibliotek finnes en almanack, som enligt tradi-

tionen skall hafva tillhört Aurora Königsmarck. Med anledning

af det ökade intresse, som hennes person ådragit sig genom grefve

Birger Mörners nyligen utkomna arbete, begärdes denna alma-

nack till låns för Kungl. biblioteket, en begäran som stiftsbiblio-

tekarien A. V. Lundqvist genast beredvilligt efterkom. Den lilla

boken befanns vara ett interfolicradt exemplar af »Samuel Kroks

Chronologiske Aln^anach på Aret efter Jesu Christi Födelse I709>,

prydligt inbunden i blått siden med guldsnitt. Pä de hvita bladen

finnas en mängd anteckningar, men vid en första blick på dessa

igenkändes Ulrika Eleonoras välbekanta handstil, och en närmare

undersökning af innehållet bestyrkte till fullo, att sl-iriften här-

leder sig från denna prinsessa. Någon annan hänsyftning pä

Aurora Königsmarck, än att hennes syster Amalia två gånger

omnämncs, förekommer icke i anteckningarna.

Man kunde vänta, att hvad Carl XII:s syster tecknat sig till

minnes under det ödesdigra året 1709 skulle innebära ett icke

ringa intresse, men så ar knappast fallet. Från tilldragelserna vid

Poltava omtalas endast konungens blessyr några dagar före slaget,

och underrättelsen om hans ankomst till Bender föranleder ingen

reflexion af systern. Piäraf må man dock icke sluta till någon

likgiltighet tor hans öde; motsatsen antydes af de täta bref, ej

mindre än 29 på hela året, som till honom affärdades än med
finska än med tyska posten, om ock de flesta synas blott hafva

varit rekommendationer för personer i hvarjehanda lefnadsställ-

ningar. Huruvida alla dessa bref nätt sin bestämmelse är icke

bekant; af konungens svar tyckes framgå, att detta varit händelsen

endast med ett fåtal; i hvarje fall finnes intet af Ulrika Eleonoras

bref till Carl XII frän 1709 i behåll.

Om upplysningar af allm.ännare intresse saknas, så synas dock

notiserna om hofvets sysselsättningar och de små bidragen till

tidens perscnhistoria kunna förtjäna att uppmärksammas. Prin-
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sessans anteckningar meddelas därför här in extenso med några

förklarande noter hämtade ur lätt tiilgänglig-a källor; där dessa ej

räckt till, har utgifvaren kunnat tillgodogöra sig upplysningar af
]

grefve C. I\I. Stenbock och förste arkivarien Th. VVestrin. Skriften \

har ej öfv^erallt varit lätt att tyda, särskildt där anteckningar för

ett senare datum blifvit tillfogade mellan de förutgående; i några

fall hafva alla tolkningsförsök varit resultatlösa. Den krono-

logiska följden är ej städse strängt iakttagen i originalet; detta

ätergifves här i oförändradt skick.

p d. 5. Januarij. 1709. skrifwit åt Kungen med finska posten.

/, än den 5. Januarij. 1709. skrifwit till Sundby och swarat Erik

Sparre på sitt Ny Ahrs och Condolence bref.'

^. än d. 5 Januarij. 1709. swarat Carl Gösta Soop pä sitt Ny-

Ahrs, och Condolence bref.'

/>. d. 6 Januarij. 1709. geantwortet die Princesse Marie Elisabeth

auff ihren Neu Jahrsbrief.3

p. d. 9. Januarij: 1709. gick iag till Gudz bord här i Staden.

/. d. 10. Januarij. 1709. blef Jean Eleonore de la Gardie, Gref

Eric Steenboks Grcfwinna begrafwen I Sanct Jacobs kiörckia.'*

/. d. 12. Januarij. 1709. skrifwit ät Kungen med finska posten.

/. d. 13. Januarij. 1709. bekom iag bref af Drottningen Anna
utaf Engeland, notincation och Condolence pä fransöska öfwer

hennes herres min morbroders död.s

Än d. 16. Januarij. 1709. swarat drottningen af Engeland på
dess bref.

/. än d. 13 Januarij. 1709. swarat på fransöska Grefwinnan Eme-
lie von Königsmark på sitt nyährsbref.^

/. d, 13. Eebruarij. 1709. skrifwit drottning anna af Engeland

till pä fransöska, notificerandes min Systers död.^

' Friherre, sedermera grefve Erik Sparre af Suudby, död som fältmarskalk

1726.
' Friherre Carl Gustaf Soop, kammarherre hos drottning Hcdvii^ lileonora,

landshöfding i Skaraborgs län, död 171 1.

3 Maria Klisabeth, hertiginna af Ilolstein-Gottorp, abbedissa i Quedlinbvrg
född 1678, död 1755.

Grefve Erik Gustaf Stenbock, öfverkamraarherre hos drottning Hedvig
Eleonora; hans maka, Johanna Eleonora De la Gardie, afled i Stockholm den 27
dec. 1708.

5 Drottning Annas gemä!. prins Georg af Drinmark, afled d. 2S okt. 170S;
han var broiler till drottning Ulrika Eleonora d. ä.

* Amalia Wilhelmina von KTinigsmarck var sedan 1703 iinka efter general-

löjtnanten grefve C:ul Gu^taf Leweiihaupt.
' Hertiginnan af Holstein-Gottorp Hedvig Sofia hade aflidit pa Stockholms

slott d. II dcc. 170S.
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t. d. i6. dito. geantwortet die Princesse Sophie Eleonorc von
Lunebourg und Bevern, auff ihren Neu Jahrs bricf.^

/. d. 1 6. dito, öder Januarij. 1 709. wurd ich kranck.

d. 20. dito. conuinicirt icli vonMagister Daniel Norlind in mein bctte.^

d. 19. dito. lat iag mig första gången äder på högra armen,
d. 26. dito. korn Gref Reventlow hjt.'°

d. 30. dito. hälssade iag pa honom.
d. I. dito. [FebruariiJ War iag i döden siuck: men täcker Gud,

som halp mig äter up igen.

d. 16. dito. skrifwit åt Kungen med finska posten, angåendes
Drottning Anne af Engelandh bref till mig.

d. 13. dito. repondue la Rejne de Pologne sur sa lettre de Con-
dolence sur la mört de ma soeur."

/. d. 3. Marttii 1709. geantwortet Princesse Sophie Amalie von
Wollffenbiittel auff ihren brief.^^"

d. 23. dito. [Febr.] skrifwit ät Kungen med finska posten för

Enkie Drottningens Häff Junckare Palmfeldt.^3

d. 2. dito [Martii] skrifwit åt Kungen med finska posten.
d. 8. dito. reste Gref Rehventlow bort till Holstein.

d. 9. dito. skar iag mitt håår af.

d. 14. dito. gick iag ut.

d. 16. dito. skrifwit åt Kungen med finska posten.

d. 17. dito. skrifwit swar ät Princesse Marie Elisabeth och åt

Gräfwinnan Emelie von Königsmarck.'+
d. p 19. dito. skrifwit åt Kungen med Tyska posten.
d. 27. dito. geantwortet die Princesse Auguste von Meklenbourg

GUstreau.'^

d. 3. dito. [Aprilis] skrifwit ät Kungen med Tyska posten.
d. 13. dito. skrifwit åt Kungen med finska posten.
d. 15. dito. gick iag här i staden till Guds bord.

^ SoSa Eleonora, född 1674, död 1711, dotter af hertig Ferdinand Albert I af
Eraunschweig-I.uneburg-Bevern.

9^ Daniel Nordiindh blef lyor hofpredikant och dog som biskop i Strängnäs 172S.
Grefve Heinrich Reventlow, f. 1679, död 1732. diplomat i gottorpsk tjänst, svå-

ger Ul! Gö^rtz; hans resa till Stockholm var föranledd at hertiginnan Hedvig Sofias död.
Konung Stanislaus Les/.czynskis genial Cadiarina Opolinska.

.,. " ^'^'^^ prinsessa af Holstein-Gottorp 1Ö70, förmäld 1095 med hertig August
\vilhelm af Hraunschweig-Wolfenbuttel, död 1710; hon var brorsdotter till drott-
ning Hedvig Eleonora.

•1 o? Gustaf Palmfelt, född 16S0, sedermera president i kammarkollegium och
nksrad, död 1744; känd sasorn vitterhetsidkare.

'* Se ofvan not 3 och 6.
'_s Augusta, född 1674, död 1756, dotter af hertig Gustaf Adolf af Mecklen-

burg-Gustrow och Magdalena Sibylla af Holstein-Gottorp, äldre svster till drottning
I led vig Eleonora.
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d. 20. dito. skrifwit åt Kungen med finska posten för Hierners

mäg och för Stritsberg.'°

d. 23. dito. skrifwit åt Kungen med post Jackten.

än d. 26. dito. skrifwit ät Kungen med samma postjackt för Gref

Carl de la Gardie.'^

döde Häff Cantzlarcn Cojette.'^

blef Sophia Wrede begrafwen i Sanct Jacobs kiör-

d.
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d. 23. dito. giorde Magister Humla sin Introductions Prädickan."^

d. 24. dito. blef Magister Norlind introduserat här i Grummeke-
holins kiörckioherdc.''9

d. 28. dito. skrifwit ät Kungen efter kiörkans Präst, och blef

dertil recomnicnderad Lars Lind Sudermannus för Magister

Barkius, och swarat Gref Piper på sitt bref.3°

p. än d. 28 Maij. bekom iag bref af Kungen, utaf d. 31. Mars i

detta åhr, och beklagade med detsamma Sakens Stina Lillie

Sorgen. 3'

p. d. 30. dito. besåg \vj Gref Horns Jackter.3"

d. I. dito. [Juni] än skrifwit åt Kungen med samma postjackt.

d. 2. dito. geantwortet die Erb Printzessin von Wolffenbiittel.^s

d. 10. dito. skrif\\it ät Kungen för Stritzberg med Postjackten.

/. d. 15. Junij 1709. reste ^vj til) Drottningholm, den 14 Junij

skrifwit åt Kungen, och feliciteratt honom till sin födelsedag,

som war den. 17. den.na m.änaden med postjackten. ^^

p. d. 12. Junij. 1709 swarat Biskopen Sweberg utj Skara. 35

d. 15 [?] Junij. war Magister Strenngh begrafwen, den samma
war Peringschöld-*^ .... iag bad.

/. d. 22. Junij. 1709. skrifwit med Post Jackten åt Kungen för

Gräfwinnan Torstenson. 37

än den samma åfwan stående Dito. tog Elfwers afsked. Envoyecn

ifrån Mecklenbourg Sverin.^^

/. d. 29. Junij. 1709. skrifwit åt Kungen med Postjackten för

Musicanten Tomson,

d. I. dito. och skrifwit ät Kungen med Post Jackten.

'* Gustaf Adolf Humble, född 167^, hofpredikant 1709, slutligen biskop i

Växjö, dod 1741.
'' Nordlindh (se ofv.in not 9} hade i juni 1708 blifvit utnämnd till kyrkoherde

i Riddarholmen (Grainunkehoinien).
3° Lars Lind, f. i Torshälln, prästvigd 1705, präst vid kungl. gardet, död

17 16. — Nicolaus IxTrckius, född 1676, hofpredikant 1706, domprost i Västerås

1709, död som biskop därs ädes 1733. — K-mgl. lädet grefve Carl Piper.
3- Öfverstelöjtnanteu Carl Philip Säck, g. ni. grefvinnan Christina Beata

Lillie, hade dött i Ukraina 170S. I Carl Xlhs brcf, dat. Budizie 3 mil liär till

Pultava d. 31 mars 1709, omtalas dock icke detta dödsfall (se: E. Carlson, Karl

XII:s egenh. bref, s. 94).
3^ Den bekante Arvid Horn.
*^ Antagligen prinsessan Henrietta Christina, f. 1669, död 1753 som abbedissa

af Roermond';.
3-* I almanackan har prinsessan understrukit torsdagen den 77 Bctolphti: och

därvid skrifvit > Kungens födelsedag».
^5 Jesper Svedberg.
3* Johan Peringsköld. den kände fornforskaren: två ord därefter oläsliga.

'^ Kungl. rådet och presidenten grefve Anders Torstensou, död j68o, var
gitt med Christina Catharina StenI,>ock; liennes död?nr uppgifves icke hos Anrep.

•'"' Ellwers obekant. Närvaron af någon meckienliurgsk envoyé i Stockholm
5709 har ej kunnat konstateras i riksarkivets handlingar.
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p. d. 26. Junij 1709. war Hertigen, och iag vvid Håpman Törn-
hielms gärd ]Malm\vick.39

/. d. 4. Julij. 1709. war Drottningen och wj alla wid samma
åfwan nemde gård.

p. d. 8. Julij. 1709. reste wj till w&rby.'»°

/. d. o. Julij. 1709. reste wj til Swartsiö och besäge .... [resten

oläsligt].

/. d. 10 Julij 1709. swarat Envoyén Robinson pä sitt bref.-*"

/. än d. 10. Julij. 1709. reste och tog afsked Rumf Residenten

ifrän Holland.^

/. d. II. Julij. 1709. iaga wj här .... uppå Drottningholm.43

p. d. 12. Julij. 1709. wore wj till fadder budne hoos Lotta Liwe. 44

/. d. 13. Julij. 1709. skrifwit åt Kungen med Post Jackten.

d. 8. dito. [Aug.] fiskade iag mestarfisk, som och d. 9. dito.

d. 12. dito. gick iag här wid Drottningholm till Gudz bord för

Norlind.

d. 21. dito. skrifwit åt Kungen med Post Jackten.

p. d. 2%. Junij. 1709. blef Konungen blesserat för Pultava och

fick tidningar om Systers död.^s

d. 25. dito. [Aug.] reste wi här i från Drottningholm, och till

Cariberg.

d--3i. dito. fick tidningar om Konungens bessur [sic].

d. 4. dito. [Sept.] skrifwit åt Kungen.

d. 3. dito. kom wj in i gen till Staden.

d, 5. dito. Predickade docktor Hiser kiörkioherde i Stoora Kiör-

ckian, här uppe pä Slotte.-"^

d. II. dito gcantwortet die Erb Printzessin von WolfenbUttel

auft" ihren beydcn briefwe.^^

-' Prinsessans systerson hertig Carl Fredrik af Holstein-Gottorp, vid denna
tid nio är gammal. — Hedvig Eleonoras hauptman i Drottningholms och Svartsjö
län Mårten TtJrneh-elm bodde pd Malmvik i Lofö socken.

4" Vårby i Huddinge socken äi^des 1709 af majoren Magnus Oliveblads arfvingar.
*' John Robinson, f. 1650, först kaplan vid engelska beskickningen i Stock-

holm, sedan envoyé, död som biskop af London 1723.
*^ II. Wilhelm Riunpf, holländsk envoyé i Stockholm 1706— 1742.
4^ Antecksiingen för d. 11 juli, delvis skrifven öfver den för följande dag, är

nästan oläslig.

*4 Charlotta Ulrika von Liewsn, g. 170S med kammarherren hos drottning
Hedvig l-lleonora, sedermera riksrådet grefve Ciustaf Bonde af Björnö; deras son
Carl föddos d. 9 juli 1709, dog säsom kammarherre och lagman 1740.

*5 Denna anteckning är seriare inskrifven, antagligen efter det prinsessan
mottagit konungens bref frän Bender af u. 9 aug. 1709, där han meddelar att,han
ryktesvis erfarit Hedvig Sofias död, och där nederlaget vid Poltava och hans egen
blessyr i förbigående omialas. Såsom bekant sårades konungen d. 17 juni, clfva

dagar före slaget.
*' Matthias Iser, f. 1645, Pastor priniarius i Stockholm, död som biskop i

Västerås 1725. "" Se not 33.
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den. II. dito [Oct.] skref iag under twå qwartaller för Barcken

på hans Löhn.-'^

d. 25. dito. tog wj kläde och häårflor med snibban på drottnin-

gens dag sä att sorgen effter Syster blef minskad/'?

d. 26, dito. kom General Major i^Iaijerfeldt hjt med bref från

Kungen af d. 9. Augusti utur Bender.s'^

d. 27. dito. svvarat kungen på sitt bref, och för de la gardie, och

med tyska posten.s^

encore d. 27. dito. réponduii INlonsieur Henri Gustave Muller

sur sa lettre.5^

e. 3. dito. [Nov.] répondue la Rejne de Pologne sur sa lettre

par Monsieur Cronstierna son chambellan.53

än d. 3. dito. skrifwit ät Kungen med Högwald med en berend

Högwald som reste först d. 11. dito.S'*

d. 4. dito. gaf drottningen mig en Carnariefugel, sedan döde han

den 10. dito.

d. 11. dito. än skrifwit åt Kungen B i B[ender].

d. 12. dito. bekom iag en annan Carnariefugel.

le 27. dito. répondue Mamoiselle la Comtesse Charlotte Oxen-

stierna a sa lettre. '5

d. 1 dito. [Dec] skrifwit åt Kungen för Printzen af Melito.^'^

d. 4. dito. gick iag till Gudz bord här i Staden för Molin, sidsta

gången. 57

d. 23. dito. bekom iag en mercurius af hertigen, och dagen dcr-

effter hans Portrait.

*^ Samuel Barck, hofräd hos drottning Hedvij^ Eleonora, sedermera riksråd

och grefve, död 1743.
*^ Hedvig Eleonoras födelsedr.g var den 23 oktoher.
5° Carl \Il:s j^enom Meijei'"eldt hemförda bref är tryckt af Ernst Carlson

(Kon. Karl XII:s egenh. bref, s. 96).
5' Antagligen den ofvan näm.nde Adam Carl De la Gardie, se not 17.

" Statssekreteraren Gustaf Henrik von Miillern vistades 1709 hos konungen
i Ben der.

53 p'riherre Mårten Cronstierna, f. 16S2, kammarherre hos konung Stanislaus,

död som oeueralma'or i svensk tjänst 1752.
^* Registiatorn vid livläudska expeditionen i kanslikollegium Bengt Ilögwall,

död 1 7 14 i Turkiet.
55 Förmodligen Catharina Charlotta Oxenstierna, f. 1672. död ogift 1727. dotter af

kanslipresidenten grefve Bengt Oxenstierna och hans andra hustiu Magdalena Stenbock.
5' Alexander .\rts;elovitj, son af en furste af (jeorgien, kallad prinsen af

Meliten, tillfångatagen vid 5saTva 1700, död i Piteå 17 11. I bref från Bender af

den 19 dec. 1710 uttalade kon\mgen vissa bet.Tnkliaheter mot att bifalla änke-

drottningens och prinsessans begäran att prinsen af Meliten skulle få hemresa på
parole eller utväxlas (Karl Xlhs egenh. bref, s. 105).

57 Laurentius Molin, f. 1657, öfverhofprcdikant, tccl. professor och domprost i

Uppsala, död 1723.
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Omkring ett damporträtt af Breda
(C. F. v. Breda: Frihian Harriet Silfverhielm. Kapten Vilh. Nauckhoffs saml.

Stockholm.)

Af S. Sbm.

Vidstående bild äterg-er porträtt af Friherrinnan Harriet Silfver-

hielm, g. m. svenska sandebudet i London 1795— 1S07, Baron

Göran Ulrik S. Den unga damen är mälad i en högst romantisk

attityd, hvilken påminner något en; en antik Apcllo Kitaroedo's

och sannolikt åsyftar att framställa henne som Sappho. Ljuset

faller blekt och mänskensaktigt öfver den hvitklädda, mjuka ge-

stalten, som tecknar sig i luftig silhouett mot fonden, där bruna

höstlöf, blä himmelstläckar och ett violett st}'cke landskapsvy bryta

sig mot hvarandra. Det gyllenröda häret sammanhålles kring

hjässan af ett ljusblått band och ligger f. ö. i ostyriga lockar ned

öfver panna och skuldror. De oregelbundet vackra dragen skimra

af ett inspireradt uttryck. Hon öppnar munnen som i sang och

de stora, svärmiska ögonen se ej på den gyllene l)Tan, som hon

häller framför sig. Hela denna bild, där den unga gestalten sväfvar

förbi oss mera som ett sällsamt andeväsen än en människa af

jordisk materia, där stämningens ditfusa lyrik framhäves af

konstnärens fria penselföring och af koloritens öfveiflöd, allt kom-

mer oss att tro att målningen stammar från någon af .1700-talets

engelska porträttromantici, en Reynolds, Gainsborough eller ändå

hellre John Hoppner. Torträttet ar emellertid signeradt 1795 af

en utmärkt lärjunge till dessa, ingen mindre än Carl Fredrik von

Breda, J som då ännu vistades i London.

Söka vi upp Göran Ulrik i Anrops Sv. Adelns ättartaflor få

vi veta att han var gift i) m. ett Engelskt Fruntimmer, 2) 1S07

m. Anna Ch:a Sotia Adelmark. Wasastjärna ger oss, något för-

vansVcadt, den första fruns namn: Harriet I\jathen, dotter af en

engelsk präst, och datum för vigseln d. 29 maj 1794. Kn svensk

' Breda målade ock^A eit portiätt af hennes mor Mrs Matlicw. fiJdd Shaw, hvilket

finnei jjravcial i en mezzotint af S. W. Reynolds.
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diplomat och friherre, som gifter sig pä 1700-talct med en engelsk

prästdotter — var fantasi frestas att dra slutsatser om en roman-
tisk kärlekssaga från »det ömma hjärtats tid. Detta förnekas ej

heller af det lilla vi veta om deras historia.

Göran Ulrik Silfverhielni hade en ungdomshistoria med skift-

ningar af det slag, att vi första att hans natur måste varit en

mycket känslig ressonansbotten for de romantiska tidsvagor som
upprörde och tjusade epokens mänsklighet.

Genon) sin mor, som var född Unge och prästdotter, räk-

nade han ganska nära släktskap med Emanuel Svedenborg, till

hvars religiösa idéer han blef en svärmisk anhängare. Vi torde

få antaga att det starkt känslobetonade i hans lynne öfvervägande

var ett arf från mödernet. På fädernet härstammade han frän

militärer i flera led, och vi se honom först inne pa officersbanan,

i det han vid unga ar blir fänrik vid Östgöta kavalleri. 1787 fmna 1

vi honom emellertid som hofpredikant, frän hvilken verksamhet ii

han snart nog tycks återgå till militära sysslor för att till sist välja
|

den diplomatiska banan, där han avancerar rätt snart, ej så litet 1

tack vare hcrtigen-regentens sympatier för hans mysticism. Efter .1

att ha tjänstgjort i kabinettet för de utrikes ärendena och som
]

legationssekreterare i London, blir han 1795 chargé d'affaires, 1802 |

niinister-resident och 1803 envoyé extraordinaire et ministre pléni- I

potentiaire vid engelska hofvet. Härifrån tar han afsked 1807 i

och reser hem till Sverige för att ägna sig åt inrikes politik och
J

privata sysslor. Han dog d. 10 sept. 1819, 57 är gammal. I

Redan tidigt för hans läggning och intressen honom samman 1

med de sentimentala kretsarna af dåtidens litterata Stockholm 1

och vi möta hans namn emellanåt i memoarer och bref från 1

1790-talet. Han beundrar Sturm-und-Drang-litteraturen, han svär- !

mar för Thorild och skrifver och utger själf, dock mest öfver- 1

sättningar. 1789 ger han ut : Samlingar för hjertat och snillet
,

1

en sorts antologi af mestadels tyska författare med religiös ocli
\

och känslosam grundton. Han arbetar också för att introducera ]

Kotzebue i Sverige och planerar for egen del stora dramer. Gubben 3

Giörwell skrifver i ett bref till sin dilla söta Stafva, d. 7 juni I

1791: — >Följandc måndagen var unge baron Silfverhielm hos •'

oss. Såsom han skall blifva allting, har han nu också blifvit poet,
j

och skrifver pa en drame öfver en svensk sujet, eller Engelbrekt.

som var för tlera hundra ar sedan en stor härhöfvidsman, det

vill säga general, emot en oduglig konung, nämligen den sä kallade

Erik frän Pommern, och mot andra våldsamma herrar.





' \ ^'f^
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Harriet Silfveriiiklm

Porträtt ak C. F. v. Bkkda. Tillhök kaitba" Vilh. Nalckhoff
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Du bör första mig, att han försvarade folket mot dem. En
drottning Philippa den tidens dygdemönster, en konung Carl

K'nu{.'3son, storsint och verksam för sitt rike, men alltid hindrad af

sina herrar, Christer Nilsson, en illparig statsman, en trés-intrigu-

ante hofmästarinna, en aimabel hoffröken eller jungfru, som de

da hette, förmodligen också voro — af allt detta och flera beha"--

liga ingredienser skall nu denna nya rikstapet hopvcäfvas. Blir

den till salu, skall du visserligen få en med till att ornera ditt

lilla kabinett. — — — Baron Silfverhielm kom åkande i sitt

ekipage med sina bägge adonisar bakpå: Ty bevars, att unge
herrn skulle i så vackert väder komma, liksom" andra gåendes.

Du vii att Jian skall mota sin engelska fästmö i Italien — jag må
icke tro för att lata viga sig af påven — men i vägen besöker
han konungen i Spa.>

Hur det gick med Göran Ulriks italienska kärleksresa få vi

;
inte veta något om hos Giörwell. Nästa gäng han åter skymtar

i

förbi i de många epistlarna från Kaptensudden och Stockholm,

I

är i det uppskakande bref, där pappa Giörwell med en svärmisk

j

grymh.et, som i sitt utförliga fasthållande af hvarje gräslig detalj
* tangerar perversion, skildrar den olycklige Johan Jakobs afrätt-

1 ning. Silfverhielm var vid detta tillfälle befälhafvare för eskorten,

I

ett underligt uppdrag för den känslige unge officern, i synnerhet
I som han varit regementskamrat med Anckarström och sannolikt
i imigåtts med honom i den Giörwellska kretsen.

i Sedan Göran Ulrik flyttat öfver till London förlorar Giörwell
kontakten med honom några ar. Men vid Silfverhielms besök i

Stockholm vid nyåret 1798 träffas de åter: .Baron Silfverhjelm,

nyligen hemkommen ifrån London, är ogift, ehuru länge sedan
förlofvad med en vacker prästdotter uti ICngland, är sig alldeles

hk, glad och spraksam, vitter och belevad; renoerande tres

ministeriellement den gamla bekantskapen — i anseende lill vissa
timade händelser — och trifs rätt bra hos oss. I februari 1798
är han ännu kvar i Stockholm och äter en fettisdag semlor och
mjölk hos bibliotekariens tillsammans med :.var Almquist:», Jonas
Loves far, och ett par andra vänner i huset.

Giörwells uppgift om att Silf\erhielm ännu 1798 ej gift sig
med Harriet .Alathew är ägnad att väcka undran och gissningar,
sa mycket mer som Wasastjerna har det bestämda datum d. 29
>^aj 1794 att uppgifva for vigseln. — Den unga damen led emeller-
tid av en svårartad struma, hvilken kunde tänkas försena äkten-
skapet, och som lade henne i grafven någon tid efter porträt-
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tets tillkomst. Redan på bilden är tecken på sjukdomen synliga,

ehuru konstnären genom skuggan på, hakan gjort sitt bästa för

att dölja dem.

Änklingssorgcn varade dock ej evigt för Göran Ulrik. Omedel-
bart efter hemflyttningen frän London 1807 gifter han om sig

med den 23-äriga Anna Ch:a Sofia Adlermark. De senare åren

af sitt lif tillbragte han med politiska göromäl och vittra sysslor.

Bl. a. förenade han sig med Carlander och Geijer för att utge

sin beundrade Thorilds samlade skrifter, men dog ifrån det hela,

innan han fatt se ens första delen utkomma.
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Personhistorisk litteratur.

Östergötlands Jiistoria. Del I. Af Anton Ridderstad. Boken
om Tjiisf. Del V. af Ada Rydström. Pris 1,75 kr. JVä^jJ' af Johan
Österlund och Carl af Ugglas. Pris 5,25 kr.

Det är nu öfver 30 ar sedan Anton Ridderstad gaf ut: »Beskrif-

ning öfver Östergötland; Historiskt, Geografiskt och statistiskt le.xikon».

Att detta arbete oaktadt sin koncentrerade form fått en stor spridning,

särskildt inom (Jstcrgotland, var nog sa glädjande i en tid da hem-
bygdi^iforskning ej ännu var så uppskattad som nu.

Kom man till någon större herrgård och visade sitt intresse för

gårdens forne ägare, fick man oftast de begärda uj)plysningarna åt-

följda af ett förklarande: »Det står i Ridderstad. ;>

Här är marken tydligen förberedd och säkert kommer allmänheten

att med än större ifver studera Ridderstads »Östergötlands historia»,

när den en gång föreligger atslutad. Utom det nu färdiga inlednings-

bandet äro ytterligare tvä band att förvänta 2: Östergotlands beskrif-

ning med dess städer samt landsbygdens socknar och egendomar, samt

3: Historiska sagoberättelser, kulturhistoriska bilder och anteckningar

från Östergötland.

Det nyss utkomna bandet j^Ostergötland från äldsta tider till våra

dagar» är ett vidlyftigt arbete, hvars största förtjänst är att ur bästa

källor ha sammanfört det för Östergötland väsentliga ur Sveriges

historia.

Hvad behandHngen af den äldsta tiden beträffar, så har författa-

rens arbete — som han själf påpekar — underlättats genom de under-

sökningar, som framstående fornforskare just under de senaste åren

företagit i landskapet, Hvilken östgöte gläder sig ej åt upjjtäckten

af den gamla i)Oplatsen vid Broby nära Alvastra, hvars pälbyggnad är

den första i Europa anträffade och leder sitt ursprung från tredje

tusendet föte Kristus. Och dessa stensatta graffält från järnåldern,

som nyligen kommit i dagen, gt en klar föreställning om en graftyp,

som betydligt atViker l"rån den vanliga brandgratVcn.

Man får öfverallt den uppfattningen, att torf. i sitt arbete sökt ur

Sveriges historia lösgöra de drag, som ha särskildt afseende på Oster-

gödand. Men detta har sina stora svårigheter. Mycket har för sam-

manhangets skull fått komma med, som ej har med landskapet att

göra, och vid en sådan anortining har ej kunnat undvikas, att landskapets

egen förvnltningshistoria, biogratierna öfver dess framstående män ni. m.

fult stå tillbaka för Sverifres rcfienthistoria.
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Af stort värde äro de berättelser, sägner och hembygdsminnen,

som förf. meddelat efter gamla traditioner, privata arkiv och egna upp-

lefvelser. Vid skildringen af Dackefejden når förf. stilistiskt en litlig-

het, som pa många andra ställen äf\en kiinijat vara på sin plats. Det

är kanske utrymmesskäl som vid denna beskrifning förklarar uteläm-

nandet af en del uppgifter ur Gustaf I:s registratur angående skärgärds-

befolkningens hållning under Dackefejden. Dessa skärkarlar hade bl. a.

till uppgift att förhindra sändandet af lifsmedel frän Nyköpings skärgärd

till de upproriske. Afven saknar man hvarje häntydning på det ståtliga

bröllop, som Gustaf I firade i Vadstena 1552 med Katarina Stenbock,

från hvilken högtidlighet ett utförligt förslag till ceremoniel finnes med-

delat i G. Upmarks bok »Gustaf Vasas hof>.
\

Det går en röd träd genom Östergötlands historia under 15- och
]

1600-talen, Stegeborg, det gamla slottet vid Slätbaken kring hvars i

murar kämparna stormade och i hvars höga salar krönta hufvuden 1

slogo råd med erfarna män. Därutanlör lägrade sig Dackes anhang, i

där möttes hertig Karl och Sigismund och där lefde hertigarna af •

Stegeborg, pfaltzgrefvarna från Zweibrucken och där tillbringade drott-
'

ning Kristina sina första barndomsår under pfalzgrefvinnan Katarinas
j

våld.
j

Författaren ger en inblick i Östgöta infanteris och Östgöta ryttares

historia, skildrar grufverksaniheten och Louis De Geers lifsverk, jord-

bruket, undervisningsväsendet, allt sä utförligt som ramen för arbetet '

tillåter. i

Med tillfredsställelse konstaterar man den utförlighet som ges åt
I

berättelsen om ryssarnas härjningar på Östgötakusten 17 19. :;

Särskildt må framhållas utdraget ur pä riksarkivet förvarade dom- \

stolshandlingar frän en rättegäng, som hölls med Vikbolandsbönderna '.

i Norrkö[)ing 17 19 med anledning af deras allt annat än fosterländska
|

hållning under kriget.
|

En intressant redogörelse lämnas äfven öfver Östergötlands mu-
.j

seum, hvars skapare Ridderstad ju i första rummet är.
\

Att med den nu afslutade första delen af Östergötlands historia i

föreligger ett arbete som kommer att söka sig väg långt utanför pro- •

vinsen och väcka slumrande hembygdstankar äfven i andra landskap,
j

borde med säkerhet kunna förutsägas. Hvarje östgöte måste känna -i

uppriktig tacksamhet till den man, som ägnat en stor del af sitt iifs
|

arbete pä denna bok om hembygden.
j

Af helt annat slag än denna stort anlagda landskaiismonogran

äro de sj)ridda gärds- och sockenbeskrifningar, som tid efter annan

utgifvits af ^'h/ii Rydströtn på Segersgärde under den gemensamma
titeln »Boken om Tjust^. Förut ha vi haft tillfälle att nämna några-

ord om de fyra första delarna. Nu föreligger den femte: rSicnsnäs och

Ukna socken, >iorra TJi/sts /liinui.-»

Samma hembygdskärlek och förmåga att framleta drag af gamla,

flydda tiders tänkesätt kommer till synes äfven i denna del och med-

delas åter på detta medryckande sätt som är författarinnan eget. Med
aldrig s\ikande intensitet ha pä orten tillgängliga källor anlitats. Bear-





betningen af detta viktiga material har blifvit en fyllig framställning,

som dock skulle ha vunnit genom en mera öfverskådlig form.

1 skildringen ötVer Stensnäs far föft. tillfälle att ge en typisk bild

af det religiösa lif, som pä 1 87 o-talet under Fjellstedts m. ti. intlytande

utvecklades i olika delar af landet. Hos dåvarande ägaren till Stens-

näs, grefve Adolf Stackelberg, tycks denna lifsåskådning tagit sig

ovanligt sympatiska uttryck. Boken prydes af ett flertal illustrationer,

hvaraf märkas mänga Stackelbcrgska familjeporträtt ur samlingen på
Stensnäs.

Visste man icke förut, att Visby var något helt för sig, något

ensamstående i vår historia, så etsar detta sig in i medvetandet vid

läsningen af Carl af Ugglas' bok, denna stämningsmättade skildring af

>de röda solnedgångarnas stad^.

Här omtalas det urgamla hednatemplet Vi, kring hvilket gutar och

tyskar samlades att köpslå om sina varor. Här far man se hur denna

marknads])lat5 så småningom lämnar rum åt den mäktiga hansestaden

Visby. Vi få bevittna dess öden under själviskt välstånd, under vålds-

gärningar, härjningar, sekel efter sekel, och se den till sist sof\ande

under natthimlens stjärnor. Hvarje enskildhet — det vet man, Carl

af Ugglas' vetenskapliga anseende borgar för det — är grundad på
ingående studier. Det är dock ej forskningens vederhäftighet i denna

bok, som främst väcker våra känslor af tacksamhet. Bokens fängslande

makt ligger snarare i det diktarsinne, som förmår författaren att tala

om de dödas stad, men pä samma gång ge lif åt hvarje stupad hjälte,

hvarje sägen, hvarje ruin, så att skildringen af gutarnas stad blifvit en

sällsynt vinning för vår litteratur.

Sällan ha väl tvä konstnärer samarbetat såsom John Östeilund och

Carl af Ugglas. Och bilden af Visby har under deras händer ut-

arbetats till ett helgjutet konstverk.

Z. S.

En resa i familjezHigJi är 1S42. Marie- Louise af Forsells

Dagboksanteckningar ntgifna af Syster Heijkenskjöld.

Nittonårig, söt och förväntansfull möter oss Marie-Louise af Forsell

i sina dagboksanteckningar.

F>n resa i en vagn med Köpenhamn som mål och vackra herr-

gårdar i \'ästergötland, Halland, Skåne, Småland, Östergötland och

Närke som hviloplatser på vägen, det skulle bli en upplefvelsc for en

glad familjeflicka på iS4o-talet. Alla personer hon kommer i beröring

med få också sin lilla karakteristik, ungdomligt och otorskräckt, kryd-

dad af ett medfödt sinne for humor.

Hvem ser ej för sig tante Bettys tapisseriarbeten, som sprida sig

till hela möbler i blommiga mönster. Och alla dessa Geijrar, Forseliar.

Wennbergar, Hofstenar, hvars ofta framskjutna ställning i samhället ej

hindryr, att de for den unga Hickan i familjevagnen te sig som idel

genomtietlliga människor.

5

—
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Hufvudpersonen i hennes anteckningar blir dock alltid fadern,

öfversten Carl Gustaf af Forsell, h.an som genomgått koleran i Eng-

land och sedan blir färdledare med det resultat, att nagrp. högadliga

familjer på minnesrika slott i Skåne äfven kunna besökas.

När dessa präktiga, äkta svenska herrgardstyper draga förbi, ut-

öfvande den traditionella gästfriheten med inbjudande sparlakanssängar

körsbärskorgar och matsäckspannkakor, känner man sig dock lycklig

vid tanken på att allt detta ännu kan tillämpas på våra dagars enkla

landtlif.

Besöket i Köpoihamn, som ju var resans mål, tycks ej för Marie-

Louise ha utgjort dess glanspunkt. Man får snarare den föreställnin-

gen, att de fä timmar, som tillbringades hos l'egnér på (Jstrabo, gjort

det djupaste intrycket pä dagboksskrifverskan. Att få se Fritiot's skald

var ju också något att minnas. På vägen därifrån körde en ung löjt-

nant för henne. Om denna resa säger dagboken: »Och fastän jag

visserligen gärna döLt efter att ha skadat en så utmärkt man, tackar

jag dock Gud att med lifvet ha undsluppii den vådliga färden.»

Öfver Ostergödand och Närke går färden hem till Yxe i Väst-

manland, där man hamnar lycklig och glad öfver att på resan und-

sluppit alla vidare äfventyr.

1'alrika porträtt och afbiidningar af herrgårdar af i texten före-

kommande personer -pryda boken.

lltgifvarinnan har all heder af sitt pietetsfulla arbete. Utom de

vid läsandet af boken så nödvändiga, delvis pä traditioner grundade

anmärkningarna, tinnes ett synnerligen noggrant utfördt personregister,

hvilket äfven för släktforskare bör vara särdeles välkomtnet, liksom

stamtaflorna öfver släkterna Forsell och Geijer.

L. S.

Svenska folkets underbara öden del II. af C. Grimberg.

Pris 3,50 kr.

När första delen af detta arbete utkom, kände livar och en, som
hade intresse for sitt lands och sina förfäders historia en stor glädje.

Här fanns ändtligen tilli'ä!le att utan den annars nödiga lärdomsappa-

raten fa en klar upjjfattning af vårt folks öden sedan äldsta tider.

Stilen måste verka medryckande :\.i\cn på den för ämnet främmande.
Kunde sådant sägas om skildringen af de mest atlägsna tider, sa kan

det med ännu mera skäl framhållas när dec gäller den andra, likaledes

rikt illustreratle delen, där förf. ger en sällsynt lefvande bikl af Wasa-

ättens äldre skede. Nära hälften af boken handlar också om Gustaf

Vasa, hans luiderbara ungciomsäfventyr, hans kraftfulla och orädda

kungagärning. Sedan ftdja iuifvuddragen ur Sveriges historia fram till

Gustaf Ii Adtilf. dä och då belvsta af vpjierliga anekdoter och tids-

målningar ur saaitida källor.

Handel, näririgar och bergsbruk fä också sina kapitel, liksom

folklifsskildringar, seder och bruk under 1500-talet. Här har räckts

oss en bok, som vi helst skulle vilja se 1 livarje stuga, en liok om det
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folk som före oss byggt sina hem i Sverige och där upplefvat alla

dessa underbara öden.

Z. 6'.

Sz^cnska sjöhjältar VII, Flottan och Jvyska Kriget ijSS—
Ijgo. Otto Ilenrik Xordcnskjöld af Arnold Muntlie.

Redan när Munthe år 1899 utgaf sia första del af »Svenska

sjöhjältar», omfattande Gustaf von Psilander, mottogs detta arhete,

snrskildt inom sjöintresserade kretsar, med det allra största förtroende,

den största glädje och förhoppning. Ingen tvekan rådde om att här

det mest gedigna och grundliga forskningsarbete låg bakom skildrin-

garna af Gustaf von Psilander, och da dessutom framställningssättet

var angenämt frigjordt frän inverkan af de nog sä torra rapporter och

bref rn. rn. som legat till grund för arbetet utan att man dock kan pasta

att noggrannheten och verkligheten lilifvit lidande af en allt för stor

fantasirikedom, är det tvdligt, att man med största intresse äfven emot-

såg de kommande delarna af detta verk. Hvad sålunda den första

delen lofvade, har äfven de därefter utgifna i rikaste mått infriat och

nu mer torde intet bibliotek, som gör anspråk på att kunna kallas

något sä när välsorteradt, sakna sSvenska sjöhjältar» bland sina sam-

lingar.

Den föreliggande delen, -Svenska sjöhjälcar VII>, är, kan man
säga, en direkt fortsättning af den föregående delen, och äfven om
den väl kan läsas fristående, vinner den dock betydligt i intresse, om
delen. VI förut har studerats. I sitt förord ger oss Munthe några

upplysningar om Otto Henrik Xordenskjölds svåra ställning som flagg-

kapten under hertig Carl som högste befalhafvare, storamiral, under

det ryska kriget 17S8— 1790. Detta förhållande, nogsamt kändt inom
kretsar, där sjökrigshistoria, sjöstrategi och sjötaktik icke äro främ-

mande ämnen, torde dock af allt att döma ej vara allmänt bekant.

Åtminstone bibringas icke den u[)pfattningen vid studiet af detta krig

i våra skolor — liksom vid så många andra tillfällen därstädes, då

den historiska betydelsen af sjövapnets vara eller icke vara går obe-

aktadt förbi.

På ett ypperligt sätt, klart och medryckande, framställes Gustaf

III:s intensiva arbete och planerande för att sluta förbund än med
den ena makten och än med å^w andra, dock ständigt med samma
negativa resultat. Och slutligen, då äfven konungen måste anse hoppet

om bundsförvanter åt ena eller andra hållet gäckade, uppgör han en

plan för ett krig mot Ryssland, som går ut på att svenska flottan

omedelbart skall slå den ryska och tillkämi)a sig ett obestridigt herra-

välde 1 Östersjön, — utan att lur^on målsman från tlottan biträder

vid })lanens ujipgörande! .Af särskildt intresse är öfveramiralens i

Karlskrona, grefve Carl August Ehrensvärds, promemoria tien 3 mars

17SS, där han p-å det allra allvarligaste afråder frän ett krig. Men konun-

gen står icke till att hejda, och kriget blir beslutadt. Därefter följer

de intressanta skildringarna om tlottans utrustande i Karlskrona och de

hart r.är oöfverstigliga hinder och svårigheter, som dock nuiste undan-
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röjas. Det mesta af detta arbete lägges på Ncrdenskjöld, efter att

ha varit i engelsk och fransk krigstjänst under c:a 4 år den mest

erfarne och kunnigaste af sjöofficerarne, när det gällde såväl den prak-

tiska som den teoretiska tjänsten. Så, endast några dagar innan tiol-

tan skall vara klar att segla, kommer konungens beslut om högste

befälhafvaren, och nu börjar svårigheterna för Nordenskjöld på allvar,

ty här hjälper ofta nog hvarken kunskaper elier energi. Med säker

uppfattning skildras Nordenskjölds förtvifiade ansträngningar att leda

flottan enligt sjökrigets lagar, men ofta nog förklinga hans framställ-

ningar ohörda, ej minst vid viktiga tillfällen. Skildringen af slaget vid

Högland den 17 juli 17 88 visar liksom så mycket annat under detta

krig, hur gränslöst illa det var förberedt och planlagdt.

Man får vid läsandet af detta verk utom den följdriktiga historiska

framställningen af de olika händelserna äfven en klar och måttfull

framställning af vissa personer. Med godt samvete kan man säga, att

författaren med ärligt uppsåt följt maximen: sGifve kejsaren hvad
kejsaren tillhörer och Gud det Gud tillhör.-!'. Att därvid en önskan
tydligen framstått att gifva Nordenskjuld den upprättelse han mer än

väl är värd, torde icke kunna annat än hälsas med glädje, äfven om
detta måste i vissa afseenden ske pä l;ekostnad af den hjältegloria

som — åtminstone tidtals •— omgifvit hertig Carl.

I sin utstyrsel, med öfverdådiga teckningar af amiral J. Hägg
samt en del synnerligen goda porträtt, är arbetet icke blott värdefullt

till sitt innehall utan äfven en prydnad för hvarje boksamling, och som
litteratur i hvarje folkbibliotek borde det aldrig saknas — men härlör

erfordras måhända en förenklad och till följd däraf prisbilligare u])plaga.

Hvad som gör »Svenska Sjöhjältars så värdefull, är icke blott det

angenäma framställningssättet, sakrikt, men dock fritt från betungande
detaljer, med en underton af kraft och kärlek till fäderneslandet, utan

det är äfven vissheten om att det som gifves, utgår frän en verkligt

sakkunnig person, både noggrann och lycklig forskare samt sjöman.

A. M.

Kaimljer och zmgaboud. Ofversten i svenska armén Wilhelm
von Runges lif och resor skildrade af Folke Rudelius. Stockholm 1914.

303 sid. 8:0.

Vid Personhistoriska samfundets årsmöte den 17 mars 1913 höll

löjtnant Folke Rudelius ett föredrag om chevalier de Runge. Sedan

dess har forfatt;iren fortsatt sina forskningar och meddelar nu resultaten

däraf i en elegant volym med ofvanstaende titel.

Hvem var che\alier de Runge? Någon förgrundsfigur var han ej,

men han hade utan tvifvel en viss förmåga att hålla sig framme, ehuru

han genom bristande uthållighet och en viss sinnets ojämnhet aldrig

nådde några högre ärestiillen. Hans lefnadslopp var skiftande som fas

och hans namn hade säkerligen spårlöst försvunnit, om ej författaren

vid studier i sitt regementes historia intresserat sig för den ovanlige

mannens lefnadsöden.
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^Vi^nolm Rungius föddes den 5 mars 1748 och tillhörde den

pommerska släkten Runge. Han började sin bana som militär och

avancerade 1779 till major vid hertigliga gardet i Zweibriicken, där

han stod i stor gunst hos hertig Karl 11 och genom dennes tillskyndan

upphöides han 17S3 af kejsar Josef II i lomerskt riksadligt ständ.

Men snart faller Runge i onåd, fängslas och insattes på slottet Lich-

tenberg, därifrån han flyr till Wien. Här sammanträffar han med
svenske ministern friherre von Nolcken och lyckas genom dennes för-

medling erhålla fullmakt som major i svenska armén. Som sällskap

åt en rysk gi-efve Czernichew begifver han sig därpå till Rom och

Petersburg, där han blir guvernör för jirins Karl Birons söner. IVIen

guvernörskapet afslutas helt hastigt och Runge slår sig ånyo ned i

Wien.

Strax efter ankomsten dit aflider hans maka Philippine von Pachel-

bel, med hvilken han förenades 1778. Hon hade efter katastrofen i

Zweibriicken begifvit sig till Stralsund, där hennes syster Caroline var

gift med svenske generallöjtnanten Johan Frans PoUet, och där kvar-

stannat. Nägon skilsmässa hade ej ägt rum, men hon följde ej mannen
under hans flackande lif. Runge gitter emellertid snart om sig med
en engelska, madame Henriette de S:t Albin, och genom den förmö-

genhet, som hon medförde i boet, beredes honom tillfälle att för en

tid bosätta sig i Stockholm, där han förde ett mycket gästfritt hus

vill tern iSoo—1801. Brinckman hör nu till de dagliga gästerna och

skildrar i ett brcf på iiS sidor sin beundran för fru von Jvunge.

Nästa vinter finna vi familjen von Runge i Paris, där han upj)-

vaktar förste konsuln och i bref till Brinckman skildrar madame de

Staél. Hans korrespondens med hertigparet af Södermanland ar nu
särdeles liflig och erbjuder mycket af intresse. Troligen är det hertigen

som nu skaffade honom placering som öfverstelöjtnant på Kalmar re-

gemente, där han dock aldrig kom att tjänstgöra. An en gäng visar

hertig Karl, då konung, Runge sin bevågenhet genom en öfverste-

fullmakt. Men ej heller i Paris stannar han länge. Efter nya resor

och nya motgångar fmna vi honom 1805 i Wien, där han dock stan-

nade till sin död 1833. — Hans första hustrus systerdotter grefvinnan

Taube, född PoUet erhöll genom testamente hans icke obetydliga för-

mögenhet och kvarlåcenska[). En korpral vid Kalmar regemente tu-k

1,000 flciriner såsom belöning för den första pä regementet under år

1 8 13 utdelade tapperhetsmedaljen.

Källhänvisningar och ett med stor omsorg utarbetadt personregister

g;fva arbetet, som synes lämna ett beaktansvardt bidrag tiii sin tids

personhistoria, ett ökadt värde. Författarens sympatiska om grundliga

studier \ittnande skildring af den gamle chevaliern kan dessutom läsas

med nöje.

G. I.

1 SoIiiCi/^^aftgCU. Minnen ocJi bilder frän Erik Gustaf Giijers

senaste LfnaJ.sar, smniaiie och nicddflade af Anna Jlaniilton Geeie.

Fjärde samlingen 1846— 1S47. Meddelad af E. G. Lilljebjörn.
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Det genom förf:s död afbrntna verket :*I solnedgången) har sist-

lidna jul erhållit en afslutning, icke, som titeln till X't"järde samlingen»

låter en förmoda, ett posthumt arbete af samma hand, utan meddehult

af en nära släkting till den bortgångna utgifvarinnan, d:r E. G. Lillje-

björn. Till en person med större förutsättningar att äga en intim

kännedom om Geijerska släkt- och familjeförhållanden kunde den
grannlaga uppgiften således icke ha lämnats.

Fru Geete hade vid sin död icke hunnit påbörja den planerade

slutdelen af sina »Minnen och bilder frän Erik Gustaf Geijers senaste

lefnadsår*, endast ordnat det brefmaterial hon för densamma haft att

tillgå. Detta utgörande omkring ett 70-tal bref från Geijers hustru,

dotter och blifvande måg, omfattande den tid som närmast föregick

och efterföljde Geijers död, har ställts till utg:s förfogande, och dessa

bref utgöra grundstomm.en till skildringen. Ai skäl som motiveras i

företalet, liar utg. följt den af fru Geete begagnade metoden: icke ett

bokstafstroget återgifvande eller kronologiskt följdriktigt refererande af

brcfdokumenten, utan dessa ha inmängts i texten soni en ingrediens

snarare än som en hufvudbeståndsdel till denna. Afven cm åtskilligt

kan sägas och sogts mot en sådan metod, gör den i alla händelser ett

arbete lättläst och lämnar större frihet åt berättarens fantasi och skil-

dtingskonst. Utan att hemfalla till någon imitation af förebilden har

Liiljcbjörn konsekvent iakttagit den k\asi- novellistiska stilen, utan tvifvel

ett af skälen hvarför >! solnedgångens» slutdel kunnat glädja sig åt en

popularii.et svarande mot dess föregångare.

Uteslutande har utg. dock icke hållit sig till det här angifna

brefmaterialet. Citat ur tryckta uttalanden vid Geijers död förekomma
ock. Här kunde man önskat, att ännu fler sädana källor blifvit an-

vända för alt komplettera totalbilden af den store tänkarens sista stun-

der, hvilka för vårt medvetande framstå i en så skön solnedgångsglaus.

Z. Z>-//.

Gtnntar Wenucrber^. I^ref och minnai savilade och sammau-
bundfia af Signe Taube, född ]Venjierbe.rg. Första och andra delen.

Hugo Gebers förin g. Stockholm. 19 13— 14.

Till de många populära personhistoriska arbeten, som på senare

tid sett dagen hos oss, kan läggas ett af särdeles intresse, det som
bär ofvanstaende titel. Af de planerade tre delarna har tvenne ut-

kommit, hvarfor man redan fått en god öfverblick af hvad verket i

sin helhet har att bjuda. Stilen är liflig och målande, den biid 50m
framställes är visserligen uteslutande hållen ljust i ljust, naturligt och

oundvikligt då det är en dotters hand som blandat färgerna, men
Gup.nar ^Vennerberg är ju en typ af en så sällsynt originalitet, hans

personlighet af naturen skuren efter så storstilade matt, att läsaren

blott någon enstaka gäng känner sig hågad att inlägga en svag reserva-

tion mot idealiseringen.

Arbetet är tiil stor del byggdt pa brel", mest familjebref fr£n olika

mcdiemniar af faiuiljen Wennerberg. Mellan dessa har utg. intlickat
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l)ioc:ranska uppgifter och karakteristiska smådrag, hcämtade ur personliga

erinringar och and.-a första hands-källor.

Mycket nöjsamma såväl individuellt som tidstypiskt äro de familje-

dokument som bi^ly^a den unge Gunnars barndoms- och första ungdoms-

tid i föräldrahemmet i Lidköpings prostgård. Det är goda gammaldags

seder och dygder barnen därifrån tagit i arf. Gunnar är också en god

son och äfven såsom välbeställd student i Uppsala, ja när han redan

hunnnit ganska långt på den akademiska banan, underlåter han aldrig

att samvetsgrant till far och mor atlämna rapport öfver sina studier

och öfriga privata förhållanden i Fyrisstaden. Brefven till hemmet,

enkla och omedelliara, ge oss mycket mer af Wennerbergs personlighet

än t. ex. de som äro ställda till Uppsalakamraterna och vännerna. I

dessa senare hemfaller brefskrifvaren gärna till det något uppskrufvadt

badinerande niancret som tyckes tillhöra tidens cpistolära skrifsätt.

Wennerbergs brefstil synes oss därför ej alltid äkta. L,ägger han bort

detta och är sig själf. blir han både originell och intressant. BretVen

i dagboksform till tastmön ifrån Rom (i andra delen), däri han ut-

vecklar sina tankar öfver konstverk och annat som för den skönhets-

dyrkande romfararen verkar frappant, förtjäna att framhållas såsom

karakteristiska prof på Wennerbergs konstkritiska läggning. Att det är

från modern, prostinnan Sara Wennerberg född Klingstedt, Gluntarnas

skald har det kvicka och humoristiska påbråt, visar nogsamt de talrika

citaten af hennes bref till sm förstfödde, bref som öfversvämma af en

kärnfrisk, om än något drastisk humor.

Boken låter oss, utom barndom och ungdom, följa ^\ennerbergs

studietid i Uppsala, ända tills han eröfrar magisterkransen, hans musi-

kaliska utveckling, tillkomsten af hans kompositioner, hans estetiska och

filosofiska studier m. m.. vidare, jämte hans familjeförhållanden och

vänkrets, hans förlofning och giftermål, verksamhet såsom lektor i

Skara, det betydande arbete och de stora förtjänster han som medlem
i Nationalmuseets konstnämnd nedlagt pä ordnandet af museets konst-

samlingar, (ich till sist hans utnämning i S70 till ecklesiasdkminister. Ett

brokigt och \äxlingsrikt lif, öfvervägande utmärkt af lycka och framgångar.

Gmmar Wennerberg var född förare. Han hade icke som sä

många andra att från obemärkthet arbeta sig fram till en förgrundsställ-

ning. Anda frän sin lorsta Uppsaladd innehade han en sådan; uppburen

och eftersökt af en beundrande vän- och kamratkrets, höjde han sig genom
sina framstående, till deis £;enialiska egenskaper, sina musikaliska gåf-

vor, charmen och originaliteten af sitt personliga uppträdande, både

fysiskt och andligt öfver mängden. En })lats han kom att behålla hela

sitt lif. Wennerberg hör till de gestalter i vår historia, kring hvars

namn det står glans och ljuder ovanskliga harmonier. Påfallande är

dock att föreliggande biogranska arbete jämförelsevis Utct framhät'ver den

klangfullaste sidan af hans väsen, särsidklt förbigås Gluntarnas skald täm-

ligen flyktigt. Antagligen ha familjepapperen just här varit mindre gitVande.

Den illustrativa delen af boken om Wennerberg med dess talrika

porträtt och originaiteckningar bidrager ytterligare att förhöja värdet

af deita vackra arbete, hvilket redan utgifvits i en andra upplaga.
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Carlstnds historia omfattande de femtio aren närmast före
stadens brand iSöj af kapten C. E. Nygren. Göteborg 1914. "Pris
Ii, Kr. 0,50.

Detta arbete torde vara enastående i \år litteratur. Förf lämnu
en högeligen uUressant skildring öfver Karlstads utveckling i olika rikt-
ningar under den ifrågavarande perioden och ledsagar oss sedan ifrån
gärd till gärci 1 den gamla staden, lämnar ofta en 1-ten historik eller
ock en besknfning öfver gårdarna, visar oss deras märkvärdigheter
samt presenterar deras ägare och h)'resgäster med deras egenheter
Olta fa VI en pigg karakteristik af de gamla borgarne, och det enkla
patriarkalt^ka lifvet träder oss till mötes så omedelbart. Här och där
inflikar torf. en anekdot, som kommer oss att le. Det gamla hederliga
borgerskapet passerar revy, och vi lära känna dess primitiva förhållan-
den, som föreialla så hemtietliga.

Från personhistorisk synpunkt har just detta kapten Nvgrens arbete
en synnerligen stor betydelse icke blott därigenom, att vi' 1 detsamma
ta göra bekantskap med en stads hela befolkning under ett hälft år-
hundrade h-.-.lket i och for sig är märkligt nog, utan äfven därigenom.
att det k.nn betraktas n^^n^n såsom ett register till Karlstads^ stads-
forsamhngs kyrkböcker under tiden 1810—65. Arbetet är namli-en
forsedt med ett utförligt personregister. Af detta får man lätt reda
pa, hvavest 1 boken och sålunda äf\en i hviiket husnummer i staden
hvarje medtagen person förekommer och då vet man genast, hvarest i

husforhorsbockerna man skall söka efter honom. På grund af detta
har personhistonkern dubbelt skäl att vara kapten Nvgrcn tacksam for
detta hans arbete.

B.

Oscar Lcvcriin. En minnesteckning af Werner Söderhjelm,
torra delen. Lelnad. Stockholm, Albert Bonniers förlag 1014. Pris
10 kr. ^ ^

Den 22 september 1906 spred sig budet om Oscar Levertins död.Man stod mför något ofattbart. Plans namn var i hvar mans mun i

hela landet och bestörtningen var lika allmän .som sorgen uppriktig.
Hur otta hade man ej hört när något nytt skönlitterärt alster kommit ut

ett .hvad har Levertin sagt^> uttaladt äfven af dem som sannerlicren
eljest just icke brydde sina hjärnor med litterära spörsmål. Man hade
nu en gäng vant sig vid att i honom se sin litterära smakdomare och att
ej beakta hans ord 1 dessa frågor hörde snart sasdt ej längre till f^od
ton. Levertin hade dock först så småningom hunnit till denna st^all-
ning mfor en större allmänhet. Det kunde hända ännu mot skitet af
90-talet att till och med >:estetici», hviika dock alltid hyste beundran
for Levertins ailsidiga inträngande i rokokon, funno nans föreläsningar
traKiga och töga gifvande, hans versläsning dålig ocii hans kritike^r i

bvensKa Dagbla<let smaka väl mycket devertran». Men erkännandet
kom, och nu torde väl den asikcen vara allmän, all aldrig förr den
htterara kritiken statt högre har i landet än när Levertin var takto-
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mästaren. För den * okritiska allmänheten har detta vägledande i

litterära frågor, detta uppfostrande helt säkert varit mycket betydelse-
fullt. I skickligare händer hade denna ömtåliga uppgift icke' heller
kunnat lagts.

Här är naturligtvis ej platsen att tala om Levertins betydelse för
den svenska kulturen och om hans vidtomtattande verksamhet, anmälaren
har endast velat peka på en sida af hans lifsverk, den. synes det, ge-
nom hvilken hans namn blifvit kändt i de vidaste kretsarna.

Knappt ett decennium har förflutit sedan Levertins död, och nu
har ett stort anlagdt verk börjat utkomma, hvars förra del t"öreli"aer
och omfattar hans lefnad. Författaren är Werner Söderhjelm.

I rikt mått fmnas hos förf. förutsättningar för en korrekt och fmt
tecknad bild af Levertin, samt en intressant värdesättning och skarpsinnig
analys af hans kulturella insatser.- Söderhjelms namn borgar härför och
å^x\ ^föreiiggand^e delen t)är ojäfvaktigt vittne därom. Författaren har
också kunnat åskåda händelsernas gäng på afstånd och sålunda per-
sonligen kunnat förbli oberörd af striderna — han är professor i

Helsingfors — och slutligen har han under de sista viktiga tio åren
haft lyckan att ha stått i vänskapsförhållande till Oscar Levertin
själf.

Talrika brefutdrag till förf. visa hur öppenhjärtigt Levertin uttalat
sig inför honom. Detta ypperliga biografiska material tillika med en
mängd bref till vänner — törst och allra främst Verner von Heiden-
stam — bilda jämte muntliga underrättelser från vänner till Levertin
och dennes nu också atiidna änka, fru Ebba L., född von Redlich,
stommen till Söderhjelms sympatiska minnesteckning, en särdeles rik
och fängslande bok. Helt säkert är den af största betydelse för värde-
sättningen af Levertins skaldskap. Ej ett ögonblick, synes det, har för-
fattaren släppt ur tankarna synpunkten att detaljen 'ej finge skymma
helhetsintrycket, att detaljen endast vore berättigad for så vidt den till

förklaringen af något alster — låt vara endast ett diktfragment — ktmde
gifva uppslag. Sä förklaras att i denna bok en personhistoriker mä-
hända^ kommer att sakna ett och annat som för honom hade varit af vikt,
men i^ gengäld finner till synes mindre väsentliga enskildheter. När
han fått senare delen i sin hand, skall han, det känner man på sig,

utan tvifvel få förklaring därpå. Denna del, som är afsedd att bilda
det dokumentariska underlaget för den senare delens analys, är likväl
en helhet för sig.

Boken är den första sammanfattande framstäUningen af Levertins
lifsverk. Materialet är väl i det närmaste fullständigt genomgånget och
tillgodogjordt i den mån det var görligt och lämpligt. Det tillgängliga
materialet nämligen. Hvad som kan rymmas i Levertins depos^ita" i

Kungl. Biblioteket vet förmodligen ingen nu lelVande; man får nöja sig
med att kisa påskrifterna. Man hnner bl. a. 5>Biogratica som ej få öppnas
förr än den 22 juli år 2002, alltså hundra åt efter depositionens atläm-
nande. Om nu papperet trotsar tidens tand — man får väl hoppas att
kvaliteten är den bästa — skall då iii.tresset för Levertin ännu vara så
starkt att de nya dokumenten skola ge anledning till en ny Levertinbio-
grati? Skall då detta nya ändra .något i Söderhjelms uppfattning och bringa
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väsentliga nyheter? Det man torde kunna förutse är väl endast att
bearbetningen af" de nya dokumenten kommer att vålla svåri<rheter
som nu ej skulle ha förelegat om de varit tillgängliga. Måhända skall just
det väsentligaste, det mest personliga, som Söderhjelm nu så kort tid
efter skaldens död haft forutsättning att uppfatta, endast med svårighet
eller rent af icRe alla kunna förstås om loo år. Man kan aldri^ kom-
ma biogratica från länge sedan flydda tider så nära, som till en väns
egna up].teckningar, där man i hvarje detalj känner lifvet nulsera. Den
obetydhgaste småsak — ett datum på ett visitkort — kan ju cre de
vardefulh^sce upplysningar, men därtill fordras hå^^komsten. Ar den
borta, blir visitkortet makulatur.

Boken har fått en vacker utstyrsel. Det var ett godt grepp att af-
bilda sä många af Levertins släkdngar, ty man lär aldrig riktigt känna
en persoiis utseende förr un man studerat dragen hos medlemmar af
hans fäderne- och mödernesläkt, bland hvilka för öfrigt här finnas
några ovanligt intressanta porträtt. Man kan följa Oscar Levertins
drag frän den tvaange gossen genom alla åldrar, och om konstnärernas
uppfattning far man en föreställning genom afbildningar af Carl Lars-
sons, Kva Bonniers och Tegerströms oljedukar samt Milles underbara
herme i Nationalmuseum. Till sist se vi Oscar Levertin i kistan Det
ar en gripande bild. Det individuella hos honom svnes ha trädt i

skuggan for rasen, man skulle vilja säga detta universiella som i rikt
matt lanns hos honom, och hvarom Keidenstam, han, som kände honom
bättre än nägon, yttrat oförgätliga ord vid den öppna grafven.

C. M. S.

.

Skalden Lticidoi\ Af K. A. Karlfeldt. Med illustrationer från
dåtidens Stockholm efter Erik Dahlbergs originalteckninc^ar. Stockholm
P. A. Norstedt & Söner. Pris 3,25 kr.

Af all den tilltallighetspoesi, som under de tre sista århundradena
ymnigt utdelats vid familjehögtider, har utan tvifvel en stor del, kanske
den största, försvunnit. Men det som finnes i behåll är tillräckligt att
guva on föreställning om den gängse poetiska smaken hos allmänheten
under de olika tiderna. Ofta voro verserna gjorda på beställning, och
nar de ej voro det. fick nog yrkespoeten, tor att erhålla slanten. lämpa
sina tankar och rimmerier efter mottagarens smak och önsknin-ar
afven om han till äfventyrs skulle haft lust att uttrvcka sig efter J^et
sinne.

' ^

Intresse för dessa tillfällighetsverser i allmänhet hvser litteratur-
historikern endast som alster af tidstypisk massproduktion, och han får
nog och öfvernog af dem. Personhistorikern måste däremot lifligt beklaoa
att sa mycket däraf gått förloradt. Dessa verser erbjuda nämligen ?tt
for honom sällsynt rikhaltigt material, mindre för bidrag till e°i per-
sons karakterisdk, ty därtill voro barndojj, bröllop och beorafninsar,
da dyhka verser hufvudsakligen utdelades, mindre läuipliga t^illfällen^^att
utsaga sanningen i osminkad form. ^L^n kan i .stäMet påträffa data,
namn och andra uf)pgifter, som man eljest söker förgäfves. och hvilka
genom sin samtidighet med händelserna väcka förtroende.
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Den samling j-verser till och öfver enskilda--, som förvaras i kungl.

biblioteket, den största svenska, har, fördelad i tre serier efter de tre

sista seklerna, nyligen katalogiserats (56,414 katalogbladj. Med an-

oifvande af tryckalstrens antal ler sig enligt kungl. bibliotekets års-

redogörelse för 19 13 fördelningen sa här:

Serie A åren 1600— 1700 4)2 75 tr}'ck.

-> B » 1700

—

179g 24,052 »

» C » 1800— 1B99 8»o2 7 »

Summa 36,354 tryck.

jAtt bläddra i de digra portföljer och volymer, säger Karlfeldt

sid. 18 i I.ucidorboken, som i våra bibliotek innesluta detta tillfäliig-

hetstryck frän gångna sekel, är som att vandra i ect ofantligt magasin

för poesins ^ärsta trasgrannlat. Det är kvarlefvor från iik[)vocessioner,

i hvilka sångipön gick sist som en oundgänglig yrkesgräterska i nött

sorglivré; det är åtcrstoder från bröllopsgillen, då hon på slutet, när

ruset började stiga, skulle inställa sig i någon löjlig förklädnad, gyckla

med sig själf och säga grofva ord till brud och tärnor.>;

Där finns dock bland allt mindervärdigt pociiicr af äkta klang,

och bakom allehanda signaturer döljer sig stundom en verklig skald.

En sådan är I.ars Johansson. Det är om denne, mera känd under

masken Lucidor ilen olycklige, som Karlfeldt skrifvit en monografi, i

hvilken en dryg del handlar om storhetstidens tillfällighetsverser. lioken

som är af verkligt intresse tor vänner af L^ucidors skaidskap har tillika,

och icke minst, värde Tor förtattarens egen skull.

På behagligare sätt kan man ej göra bekantskap med några af

storhetstidens mest egenartade kulturföreleelser än genom att ta del af

Karlfeldts Lucidorbiograh med sina högadliga bröllopslester och ty

åtföljande rättegångshandlingar, sina slagsmål och krogscener, sina

verser i brölloi)Sgårdea och verser vid båien.

C. M. S.

Magnus Sfcnhock och Eva Oxeusiicrna' En bretVäxling.

Utg. af Carl Magnus Stenbock. Del 2. Pris 6 kr., inb. 7: 50.

Då första delen af denna brefväxling utkom, var undei tecknad i

tillfälle att i Personhistorisk Tidskrift framhålla, hur dessa Magnus
Stenbocks bref till sin hustru i hög grad voro ägnade att iat;i oss

blicka in i det karolinska lidehvarfvets upiifattning och känslovärld 0'.:h

huru dessa bref i många afseenden fullständigadc hisronens bild af

den store fiiltmarskalken.

Detsamma gäller i lika eller ännu högre grad den nu utkomna
senare delen. Här möta oss bref från Ostersjoj-rovinserna, Ryssland

och Polen, frän åren 1703 till 1707, under det att .Magnus Stenbock

är outtröttligt verksam i sin herre och konungs ijanst, under skiftande

men ständigt betydelsefulla up])(lrag. Efter ticnn.a samling bref träder

en annan med den lakoniskt innehållsrika öfverskriften: >Fråa Köpen-





hamn och Fredrikshamns kastell», aktstycken ägnade att belysa den

tragiska slutepoken af hjältens lysande bana.

Gifvet är, att bref, som växlas mellan tvenne makar — ett antal

sådana från Eva Oxenstierna till Magnus Stenbock fullständiga näm-
ligen samlingen — måste röra sig mindre om politiska händelser än

om det som rör hemmet, de gemensamma hushållsangelägenheterna

och framför allt barnen. Tack vare dessa bref får man emellertid en

föreställning om, hvilka svårigheter en svensk storman, sedan Karl

Xl:s reduktion gjort slut på högadelns förmögenheter, hade att öfver-

vinna, för att ekonomiskt upprätthålla sitt stånds och sin ställnings

värdighet. Här som i den föregående samlingen talas mycket om och

skickas många hälsningar till >dom små englana-;>.

Till tjänst för läsaren har utgifvaren beledsagat bfefsamlingen med
en förteckning å Magnus Stenbocks elfva barn, af hvilka, som så ofta

var fallet, under dessa tider, ett stort antal afled i späd ålder. Många
intressanta kulturhistoriska notiser kunna framplockas ur brefven. Så-

lunda finner man i ett af brefven från 1703 ett omnämnande af det

byte, Stenbock gjort, och huru enligt hans bestämmelser mässhakar,

korkåpor, kalkar, patener och altarstakar skulle fördelas, huru mänga
familjen skulle behålla och huru många skulle utdelas till olika biskojjar

och kyrkor. Icke mindre än fyra biskopar fingo korkåpor, och ett

stort antal kalkar utdelades till hemtraktens och >'till andra vara vän-

ners kiörkor, behoilande vij 2 de skjönesta i vårta hus till communion
för vår familjär.

Brefven, framför allt de före fångenskapen, äro genomandade af

ett friskt humör och skämtsam älskvärdhet. Stenbock skrifver omväx-

lande på svenska och franska. Ibland öfvergår han helt tvärt, särskildt

då frågan gäller praktiska ting, från den sirliga 1700-talsfranskan till

sin enkla och rättframma svenska. Sålunda läser man i ett af bretVen:

»Ayez la bonté ma chcre fammc de m'anvoyer trenne sadlar giorda af

Kånunger.s sahnakare medh hölster och smorläders schabracke, stig-

byglar och betzell, förbyglar och ryggstycke altt medh förgyltt beslag

och 3 ])ar raaka betzellstänger, ty här kan sådantt tyg eij giöras.

Finge jag Svänskt dricka, lax och strömming vore jag mycket gladh

som och litett af min mammas brennevijn.'!'

I förordet redogör utgifvaren för de principer han följt beträffande

brefeditionens utgifvande. Särskilda kommentarier hafva icke bifogats,

då de historiska tilldragelser, som omnämnas i brefven, till största

delen måste anses vara alhiiänt kända och da brefven redan till stor

del äro kommenterade af Annerstedt, som bland källorna tiU sitt be-

kanta stora arbete om Magnus Stenbock äfven haft denna brefväxling.

Utgifvaren beledsagar editionen bl. a. med en förteckning öfver portr.itt

af Magnus Stenbock, hvilka till stor del återgitVas i ypperliga rejn-o-

.

duktioner, samt med ett fullständigt personregister. Särdeles intressant,

är det att fmna atergifvet i facsimile ett af Stenbocks bref till sin

gret"vinna, hopviket i den form, som denna tids sma biljetter hade, och

rneddeladt som. en särskild lös bilaga. Den personhistoriska forsknin-

gen står, med anledning af det synnerligen vackert utstyrda arbetets

nu skedda afslutande, i ökad tacksamhetsskuld til! dess utgifvare, som





med nya intima drag fuUstandigat bilden af den sd mångsidigt begåfvade,

varmhjärtade och outtröttlige samt under slutet af sm lefnad sa härdt

profvade, berömde karolinske krigaren.

Osivald Kuyleusticnia.

Lydia JVa/iIsfröni: Gusiaviajiska studier. Historiska utkast

från tidehvarfvet 177."— 1S09. Stockholm 1914.

En till illustrationsmaterial (portrcätt), tryck och papper elegant

och lockande volym, till julen utsänd af Norstedt &. Söner, innefattar

under titeln Gustavianska studier en samling historiska uppsatser af

l.ydia Wahlström med ämnen från det slutande 1700-talets och det

börjande iSoo- talets svenska historia, ämnen af dels öfvervägande per-

sonhistoriskt, dels politiskt innehåll.

Äfven om den i denna bok behandlade tidsperioden gäller det,

att vi här i Sverige ingalunda ha öfvertlod på arbeten i fosterländsk

historia affattade i litterär form. Det gapande tomrummet mellan fack-

vetenskapliga publikationer å ena sidan och a den andra dels halfsanna

(mycket lindrigt uttryckt) skildringar som Crusenstolpes, dels »läsebo-

ken» i äldre stil, detta tomrum börjar blott småningom fyllas. Den
ifriga efterfrågan i bokhandeln efter brefsamlingar och memoarverk vi-

sar bäst, att det finns j^ublik för detta slags litteratur. Lydia Wahl-
ströms Gustavianska studier äro i den form hvari de i boken föreligga,

afsedda icke för historiker ensamt utan för just den krets af all män-
bildade, för historien intresserade läsare, som jämte dem är memoar-
verkens afnämare — den krets, för hvilken ren facklitteratur ar något
för hårdsmält, men soni antingen alls icke eller endast af brist på
bättre häller till godo med den utspädande och tillplattande omskrif-
ning i andra och tredje hand, som i vara »folkbildniugs^-dagar gärna
kallas »populär». Framställningen i Gustavianska studier bär prägeln
af själfständig uppfattning och personlig stil och är alltigenom grundad
på förstahandsundcrsökning men undviker i allmänhet ett sådant fack-

messigt diskuterande af detaljer, som kunde verka tröttsamt och trum-
fande.

Emellertid är det afgjordt på historiens sida af gränsområdet mel-
lan historia och skönlitterär historisk essay, som Gusta\ianska studier

höra hemma. I fråga om de båda första och i synnerhet den första

uppsatsen gäller detta väl icke utau vidare. Ämnet inbjuder till en
mera kåserande och psykologiserande skildring, men greppet på äm-
net är fastare liksom behandlingssättet stramare, än man vanligen ser

använda på sådana ämnen som dessa.

I den första af bokens uppsatser (om och af hertiginnan Char-
lotte) tycks behandlingssättet mindre väl svara mot upjigiften och ma-
terialet än i de följande, trots fängslande detaljer som den friska ka-
rakteristiken af den unga hertigiiman. I historikerns handskriftsintresse
har förf, jämförelsevis utförligt meddelat detaljer om hertiginnans franska
statniug ocii grammatik, som snarare hörde hennna i inledningen eller

oinmentaren till en brefuppiaga. Vänskapen mellan hertiginnan och
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Sofie Piper ställes fram i bäde sympatisk och humoristisk belysning,

men oförmärkt har förf. likväl därvid kommit att väl mycket referera

sådanr, som ej tar sip^ ut i refererande förkortning. Dessa små höj-

ningar och sänkninj.;ar af wänskaps- e!i;,r snarare tillitstermometcrn —
ty vänskapen är het he'a tiden — och de baler och spektakler, där

växlingarna konstaleras, fordra full färgläggning af kulturmiljö eller

personlig Ktärnning: som fakta äro de för ol)etydliga.

Kring Gustaf III röra sig medell)art eller omedelbart flera af upp-

satserna, och han karakteriseras äfvcn i mer än ett sammanhang både
genom citat af hans samtida: herti^irl:lan Charlotte m. fl., och af förf.

själf. Nykter realism med ett inslag af visserligen nog sval sympati ut-

märker Lydia Wahlströms uppfattning af Gustaf III.
.
Hon tar upp i

bilden de drag, som \öi inte länge sedan just pä "grundvalen af bl. a.

hertiginnans vittnesbt)r;l markerades ända till verkningsfall karikatyr

af den traditionellt blitna iticalgestalten, men vill göra rättvisa åt hans
fosterlandskiirlek, hans stTät\an att värna Sveriges själfständighet.

Lydia Wahlströms pcrsonkärakteristikcr äro rakt pä sak, trätYande,

flärdjösa, ofta korthuggna och just dä vanligen mest pregnanta. Med
ett på samma gäng ra^kt och fast, ibhuid en smula härdt, någon gäng
för en mera gammaimodig smak väl familjärt grepp tar hon och ställer

fram en historisk personlighet.

Solid, sanningskär forskning utmärker Lydia Wahlströms historiska

författarskap. Men dess objektivitet är iclce torr och färglös. Äfven
där materialet ur ])opu!är synpunkt är som torrast, blir det under be-

arbetningen af hennes spänstiga och lefvande intresse njutbart. Inte

sällan genorobrytes ockNå objektiviteten af personligt temperament. ]3et

är, säsom framgår af hvad här redan sagts, ingalunda en subjektivitet,

som yttrar sig i taskspelarkonster med materialet. Den frantträder

ärligt okonstlad och öppen — och i och därmed själf underkastande
sig kontroll — i en och annan värdering, ett och annat ställnings-

tagande till de fakta, soni objektivt fastställts.

De förträftliga uppsatserna om svensk och skandinavisk utrikes-

politik och utrikespolitiska förhållanden under den behandlade perioden

erbjuda utom sitt rent historiska värde en hög grad af aktu.alitetsin-

tresse, framför allt den om den väpnade neutraliteten af iSoi och det

trångmål, som framkallade den: ;?då England räknade skepps\;rke, vår

förnämsta utförselvara, säsoni kontraband och de franska kaparna
konfiskerade våra fartyg, om de hade stenkol till eget behof eller skep-

paren i sina kläder hade metallknaj)}xar, som möjligen kunde vara

engelskt fabrikat».

Hilma Boreliiis.

Brcf från Samuel Bark Ull Olof Ilcrmcliu 1702—1708.
LTtgifna af Carl vnn Rosen, Förra delen 1702— 1704. Stockholm,

P. A. Norstedt Å- S(»ner 1014.

Grefve Carl von Rosen, scm på hösten 10 13 delniterade som ur-

kundsatgifva'c med en edition af Olof Hermelins bref till Samuel Park,

har nyligen publicerat t\jrsta tlelen af 6.tn senares svarsbref, omtattande
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firen 1702— 1704. När fortsättningen, som skall ga fram till 1708,

blifvit tillgänglig, hoppas anmälaren få tillfälle att återkomma med ett

utförligt omnäninande af dessa bref, som i historiskt intresse väl icke

kunna mäta sig med Hermelins, men som dock äro ovärderliga för

kännedomen om ställningar och förhallanden i hufvudstaden under

Karl Xll:s frånvaro. Editionen synes vara verkställd med samma stora

noggrannhet som utg. nedlagt pä sin första publikation.

S. E. B-i:.

Uuaiidcr, JV- A; Unander-Smaraius. Genealogi med biogra-

fier. Stockholm 3914. 4:0. 93, (i) s. Illustr. Kr. 10.

Ofvanstäcnde släktredogörelse framträder i en präktig utstyrsel,

som gör den Lagerströmska olhcinen, frän hvilken den utgått, all

heder. Det ma emellertid ivån början sägas, att innehållet alldeles

icke svarar mot liokens gedigna yttre. Att upplagan begränsats till

T 50 »numrerade» exemplar, torde därför varit välbetänkt, eftersom

arbetet därigenom åtminstone för samlaren af rariteter kan fa ett värde,

som stär i något förhallande till <iel dryga j^riset, och dess sj)ridning

i vidare kretsar knappnst får anses önskvärd. Detta omdöme kan
förefalla strängt, men är icke desto mindre särdeles befogadt. Den
som vill skatfa sig tillförlitlig kunskap om den beskrifna släkten och

dess ursprung, skall nämligen göra klokt i att begagna denna ^tkällax'

med den största försiktighet och bör helst lämna den alldeles åsido.

Utgifvaren upplyser, att ifrågavarande släkt härstammar frän en

bonde 1 Sniara by i Uppland vid namn Eri/i' Olsson, hvars son [sic']

hette -NLatthias Jacobi och kallade sig Smara^us efter fädernebyn. Om
någon till äfventyrs tror, att denna öfverraskande sarnmanställnir.g beror

pä en tillfällig lapsus calami, skall han emellertid tagas ur sm villfarelse

och till sin törvåning linna, att urgif\-aren tror sig vara i sin goda rätt,

då han genomgående behandlar patronymika som luft eller rättare sagdt

])ä det otroligaste sätt söker bortförklara desanmia. Följande stamtafla

torde gitVa bevisen:

Eric (3Is>oi].

Mathias Jacobi. Ericns l.hinieli--. Mathias Hansson (:^

Efter meddelandet af dessa häpnadsväckande resultat af en t"rodig

fantasi lämnar utg. följande dyrbara kommentarier.

»Stamfadern Erik Olsson . . . hade t^'å söner, en präst en icke

l)räst. Emellertid lefde samtidigt med kyrkoherden Mathias Jacobi

Smarauis, nästan enhälligt (!) ansedd härstanunande Iran bonden-stam-

fadern, ytterligare en Smara^as, Ericus Danielis. Denne senare torde

därför (!) sannolikt ock sä vara son till Eric ( )lsson. hvarom lörnamnet
Ericus delvis vittnar (!I) I handskriiten '(iet^e och dess slakter' ;if E.

Sehlberg, härstammar kyrkoherden Mathias Jacobi Smar.eus från en bonde

Jacob' i Smara by, Ummge socken. Att stamfadern tilldelats (!) detta

senare namn torde nämnde författare konst'-uerat sig till pa sonens

förnamn (!) Jacobi. Da tlcn tidens presier hade iv^r sed ott aiilägga

bibliska namn efter intiädet i det andliga ståndet (r), är det ej iieller
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stor anledning att på grund af ofvanståcnde förmoda stamfaderns

fullständiga namn varit t. ex. Erik Jacob Olsson.»

Så oomtvistligt riktig soni sist anförda slutledning är tyvärr ej

fortsättningen af herr 1'nanders stamtatla. Som son till den ofvan-

näm.nda Maithias Jacobi uppför han ogeneradt kyrkoherden Matthias

Laurentii Smnr;eus, hvars namn han förvanskar till Mathias Laurent///j,

förmodligen i en som synes något sent påkommen ängslan att låta

Islatthias' son få förblifva Larsson. Till yttermera visso förser han

tabellen med en not, i hvilken han omständligt söker bortförklara detta

Laurentius eller Laurentii, som han påstår »ofta taget af prcstmän ])å

den tiden efter namnet I,arsv. Att Sehlberg uppgitMt den senare

Matthias Smarccus vara son till en bonde Lars i Smara, hnner däremot

förf. »vara ett iöst antagande». Jag kan fursäkra förf., att antagandet

är fullt riktigt och jag kan till yttermera visso ur fullt autentiska källor

upplysa honom om såväl moderns som syskonens namn. om så skulle

behöfvas. Men (/e finnas icke i herr Unanders bok, där helt andra

syskon uppräknas, hvilkas släktskap med kyrkoherden åtminstone icke

är utredd. Act herdaminnets uppgifter om samme kyrkoherdes barn

tagas för goda, är kanske mindre att säga om, men beklagligtvis äro

de åtminstone delvis oriktiga. Prosten Olof Smarreus var nämligen

icke sen men väl mä^i;- till Mathias Laurentii, hvars tillnamn han antog.

Värre är, att dennes mag, prosten Törn/>om i Ed, tydligen med full

afsikt, får sitt namn ändrodt till 'J"örn/'Aw/, därför att 1700-talets Törn-
l>ei///i synts förf. lämpligen böra så öfversättas.

Det sagda synes göra en fortsatt kridk onödig, då tidskriftens

utrymme säkerligen kan användas till bättre ändamål och visserligen

skulle härdt anlitas, om endast en något så när fullständig lista på
fel och orimligheter i denna släktbok skulle offentliggöras. Hufvud-
parten af arbetet är emellertid egnad familjen Unander,' som påstäs

(som jag hoppas med rätta) härstamma från kyrkoherden Matthias

Jacobi Smara:us. Att namnet är bildadt efter sockennamnet Ununge
är säkerligen också riktigt, ehuru förf:s tolkning af detsamma som en

»sammanslagning af ortnamnet Ununge med det grekiska ordet andros (I)

ställer förf:s insikter i grekiska språket i en egendomlig Ijelysnmg.

Han pastär för öfrigt, att Smara by »fmnes numera icke till- och

fantiserar om att den : kanske brändes år 17 19, då ryssarne härjadellos-

lagen och aldrig sedan åter uppbyggts >. Smara by, som ej ligger i

Ununge socken, men väl i dess annexförsamling PMsbro, blomstrar

dock fortfarande och har numera ej mindre än 16 bebyggda bruk-

ningsdelar utom fem andra lägenheter. Byn brann \erkligen åtminstone

en gång på T6So-ta!et, men så vidt är kändt ej 171g.

7.För att forskningen icke enbart skall bilda (.') en torr genealogi?,

har utg. försedt sitt arbete äfven med delvis vidlyftiga : biografiska

upplysningar- om sliiktmedlemmarne. Lmehållet, som företer den sed-

vanliga bkindningen af till synes exakta upj^gifter och all sköns ])etitesser

pä vers och ])rosa, undandrager sig gifvetvis närmare granskning. Att

^ Apropos Tinuinot, finner förf. nödigt meddela, ntt detjamnia tidigare skrcfs

lazÅ ^'i - '.-Iver u, suni sedermera >upphört aU användas» (!)
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förslktigb.et vid användandet ej skadar, synes framgå däraf, att förf:s

e^en enda dotters födelseår är angifvet olika pä de tva ställen det före-

kommer. Annoteras kan, att släkten t. o. m. kostar på sig en lyckoring,

och att bland författarens egna omfattande meriter ä^xen räknats iic-

gifningen af föreliggande bok. Till sist omtalas några personer, som

ej tillhöra denna släkt, men usurperat namnet Unander, och till dem
räknas åtskilliga, som dock kalla sig Unandersson, samt oäkta barnet

Ernst Gustaf från Kstuna församling, om hvilket det likvisst heter, att

det är obekant, »huruvida det antog moderns familjenamn eller ens

uppnådde fullväxt ålder» (!).

Arbetet vimlar af tryckfel eller sådana former, som kunde gälla

för dylika, om de ej användes konsekvent (»asskultant» för auskultanl).

Mer eller mindre löjliga ordasätt och vändningar möta öfverallt, såsom

då om en kvinnlig släktmedlem upplyses, att hon, ehuru född 1744,

dog -Jungfru i i4:de året 178c) i Uppsala^>. Den något svärfatUiga upp-

giften i en m^.ritiista, att vedeibörande blifvit ^gr. lirig. lect. il 1737»

skall förmodligen tolkas sä, att han blifvit lektor i grekiska språket vid

Uppsala gymnasium sagda år (gr:eca2 lingul lector ibidem). Om en

kyrkoherde Thure Mathcci (bör vara Mathia.^) Unander, hvilken står

uppförd som son till kyrkoherden Mathias Jacobi Smaraeus, heter det,

att detta skett, ehuru herdamiimet ingenting vet därom, j-då någon annan

far ej kunnat anträffas». Och den yngre Unanderska grenen påstås

hafva bestått af 5 tabeller ....

Det kan i detta fall icke sägas, att det skulle vara oriktigt att

strängt nagelfara detaljerna i ett arbete, som ju dock visar ett lotligt

intresse för framfarna släkten, hvilket kan tillåtas äfven hos dem, som

sakna förmågan att åstadkomma ett förstklassigt resultat. Författaren

framträder nämligen med låter, som förbjuda granskaren att betrakta

hans verk som hans eget lilla privatnöje. I förordet säges visserligen

att »om denna genealogi kan utgöra ett tillskott af värde i Sveriges

personhistoriska litteratur, är därmed mer vunnit [j/V] än hvad ursprungli-

gen tänkts med densamma , men då i fortsättningen med nog suft"isans

försäkras, att ^^föreliggande arbete under alla omständigheter utgör en

fast grund att bygga vidare på^> för dem, som vilja fortsätta släktforsk-

ningen ur andra synpunkter, må det förlåtas läsaren, om han ej

tror det vara alldeles främmande för fört", att hafva tillfört litteraturen

det värdefulla tillskott, oin hvilket han talat. I så fall måste det

emellertid med ledsnad konstateras, att han mycket misstagit sig.

KitiigL Akademiens för De fria kousferita sainliugar af
målning och skulptur. På Kungl. Akademiens uppdrag utgifna af

Ludvig Loostrom, dess sekreterare. Cederquists grafiska A-B. Stockh.

J913-15. Tolf foliohäften å 5 kronor.

Med det nyligen utkomna dubbelhät"iet, det elfte och tolfte i

serien, till hvilket alla för orienteringen nödiga register bifogats, före-

ligger nu del s'ora praktverket afslutadt: K. Akailemiens for de Fria

Konsterna sairuingar af målningar och skulptur.
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Den illustrativa delen utgöres af 122 planscher i stort format med
viil 150 bilder, hvaraf det öfvervägande största antalet är porträtt,

en hel del textillustrationer, hvaraf tiera karrikatyrer, småporträtt etc.

Oni boken kin med skäl begagnas det ofta missbrukade ordet
praktverk, t) de 122 Ijusciycken frän Cederquists atelier höra utan
tvifvcl till de allra yppersta som utförts här i landet. AUtemellan
åtei finner m.an välkända porträtt, men tror sig ända ha fått något nytt

hvarje gång detta händer, ty de gamla reproduktionerna förblekna in-

för dessa nya. Exem])elvis kan den ofta återgifna Lundbergska pastellen

af Juliana Henck, git"t Schröder, som tack vare L. Looströms undersök-
ningar fått sitt garjila namn Fru Schröderheim rättadt, jämföras med —
hvarför icke — reproduktionen i vår egen tidskrift för 1900 sid. 23.
Skillnaden är frappant. Men så är också Akademiens bok mycket
påkostad och. dyrbar, hvart häfte betingar ett pris af 5 kronor, och
häftenas antal ha blifvit tolf. Deras värde motiverar dock till fullo

det höga priset.

I förra årgången af denna tidskrift stod att läsa en uppsats om
Pasch d. y:s porträtt af Gustaf 111. Ytterligare två Ciustaisjjorträtt

af samma konstnär kunna studeras i denna bok. Det ena en pastell,

förut föga uppmärksaunnad, synes vara af största värde och faller genom
sin skönhet genast i ögonen äfven i denna samling af yjjperliga porträtt.

Att framhålla allt det goda och intressanta i denna bok vore att aftrycka
hela innehallsfur teckningen.

Af alldeles särskildt intresse för oss äro de talrika själfporträtten,

ty (let är alltid af värde att få en inblick i en persons sjäifbekännelser.
Det var också tydligen med tanke därpå, som öfverintendenten Looström,
Akademiens sekreterare, anfört konstnärernas egna ord så ofta det varit

möjligt. Därigenom har texten blifvit dubbelt värderik.

Det är en s>nnerligen kräfvande uppgift att skritVa en katalog.
Den föreliggande kan anses ha en katalogs alla goda sidor och besitter

dessutom en egenskap, som man icke har rätt att vänta sig i publi-

kationer af detta slag. Författarens sinne för anekdoten, för det rent

persoiiliga, och hans humor har nämligen gjort texten till en verkligen
underhållande lektyr. Och en mångfald notiser, fångade ur skilda arkiv,

mest Akademiens eget, har författaren lyckats binda ihop till små bio-

grafier af stort värde, sä att det hela blifvit en skildring i bild och ord
af konstlitVet från 1700-talets midt till våra dagar, ett viktigt blad i

Sveriges konsthistoria. Men därom kan icke ordas i vår tidskrift.

Detta stora praktverk är tillägnadl Akademiens pr:eses grefve
Fredrik C:son Wachtmeister.

C. M. S.

OszL^ald Ktiy!cii.<fi(rita: Karl JoJian och Napoleon ijgj—
1S14. P). 5,75 kr.

Vår svenska litteratur har hittills saknat ett för en större läsekrets

afsedt arbete om Carl Johan, allt sedan nidskrifsaren (Jrusenstolpe och
hans andliga L»arn gjunle sitt bastu att förringa sardet af den första





Bernadottes lifvsverk och rent personligt smutskasta honom. Icke ens

Crusenstolpes till ett allmänt talesätt vordna lögnaktighet har kunnat
förhindra, att hans skrif\erier lagts till grund för den stora allmänhetens

bedömande af Carl Johan. Detta ofördelaktiga bedömande styrktes

af de ur oUka synpiuikter tendentiösa arbeten om Carl Johan, hvilka

under i8oo-ta1et utgåfvos i Frankrike och Tyskland. Det synes ligga

i vart folks karaktär att med begärlighet upptaga kritiker af våra stora

konungar, hvilken begärlighet astadkonmiit oförmåga att kritiskt granska
källmaterialet. Fördenskull har svensken öst sitt vetande eller rättare

sagdt ovetande om Carl Johan ur usla brunnar.

Det är hög tid, att en rättelse häriitinnan vinnes. Denna synpunkt
har förmätt kapten Kuylenstierna att vända den karolinska tiden ryggen
och låta sin flitiga penna få ett nytt verksamhetsområde. Ingen uppgift

kan vara mera tacksam. Fä personligheter i var historia äro mera
värda att studeras än Carl Johan, och ingen af våra stormän har blifvit

så litet omskrifven som han af svenska författare.

»Karl Johan och Na])oleon'> gör icke anspråk ]jå annan veten-

skaplighet än att vara historiskt sann. Kapten Kuylenstierna vänder
sig till den stora allmänheten och liar turesatt sig att skapa en sann
bild af den franske marskalken och svenske kronprinsen intill 1S14.

Den bild af Carl Johan, som på detta sätt målats, har en viss likhet

med futurismen. Förtattaren får fram helhetsintrycket genom ett sam-
manförande af i öfrigt frän hvarandra skilda det.djer. Arltctet är

icke en sammanhängande biografi intill 1S14, lika litet som det endast

afhandlar tiden mellan 1797 och nämnda år, hvilket angifves i titeln.

Författaren har föredragit att, på bekostnad af fullständigheten i det

hela, mera detaljeradt framställa viktiga skeden af Carl Johans lif.

Tyvärr häfva äfven dessa detaljlramställningar af utrymmesskäl blifvit något
rudimentära. Icke desto mindre får läsaren en god bild af Carl Johans
personlighet och dessatom en hastig öfversikt af hans skiftesrika lefnad

intill 1814.

Författaren har slutat just vid den tidpunkt, där det för svensk
kritik mest utsatta skedet af Carl Johans historia börjar. Genom den
bild af hans personlighet, som gifvits läsaren i detta arbete har också
gifvits en god grund för ett populärt studium af den dåvarande kron-
prinsens norska politik och sedermera af hans inrikes politik. Detta
skede är än mera tacksamt för krönikören att framställa, men också
vida svårare än tiden intill 1814. Det är att hoppas, att kapten
Kuylenstierna, hvars arbeten just äro afsedda för den stora allmänheten.

måtte fortsätta sin framställning af Carl Johan. Här har författaren

en verklig ujipgifi att fylla. Allmänheten vili icke ha ett allt för

vetenskapligt verk. Den vill ha en på trefligt sätt gjord sammanställ-
ning af den historiska forskningens resultat. Och detta har kapten
Kuylenstierna gifvit den i sitt senaste ar!)ete. ]")e anmärkningar, under-
tecknad tilläfventyrs sktille vilja framställa, äro icke af den art, att

de beröra frågor af intresse för den stora allmänheten. Och därmed
förfalla anmärkningarna, ty arbetet är icke afsedt att vara en \eten-

skaplig afhandling.

F".n stor förtjänst har detta arbete, nämligen att ilir Tattaren lämnar
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en kort öfvcrsikt öfver Carl Jchans-iittcraturen och dess olika alsters

högst olika värde.

i-Karl Johan och Napoleon:> är liksom öfriga arbeten af kapten

Kuylensnerna försedd med en vacker utstyrsel ocli goda illustrationer.

Kvarje vän af Carl Johans-torskning bör, om han ser arbetet

i dess rätta belysning, glädjas åt dess tillkomst. Det är att hopjias,

att det får en spriilning så stor, att det finnes i hvarje hem, där salig

Crusenstolpe finnes, om ej pä bokhyllan så dock mer eller mindre

medvetet i minnet. py Kleen

Af Svensk E:vUbris Tidskrift, som allt sedan starten utgifvits

af konstnären Arthur Sjögren, föreligger nu femte årgångens första

häfte. Tidskriften, som tryckes hos l>röderna Lagerström i Stockholm

är mycket jjåkostad hvad utstyrseln beträffar.

Föista uppsatsen 'Herr Arend Bengtssons bok' behandlar vårt

äldsta daterbara bokägarmärke. Det är Ulf- och Bydelsbakvapnen in-

ristade i en ekpärm från 1470-talet, ett ej oäfvet svenskt arbete, väl

reproduceradt i naturlig storlek. Vidare märkes en uppsats 'Univeisal-

cxlibris och universal-jjärmstämplar i'; 'Gustaf IV Adolf och DjälVu-

len eller när stångpiskan afskaffades i svenska armén' med anteck-

ningar af nog så roande innehall; 'Äldre svensk bokkonst i. Något
om de svenska retbrmationstr}ckens typografislia utstyrsel', ett förbe-

redande nieddelande af ett större arbete författudt af Arthur Sjögren;

subskribtionsinbjudan å ett nytt arbete 'Svenska exlibris I, Topografiska

exiibris' m. m.

Notiser

sSvenska ätter från tsarernas rike>

Genom en slump har jag blifvit uppniärksam på en artikel under

ofvanstående titel i Nya Dagligt Allehanda för den 7 juni 1Q09.

Den är i alla afseenden ovederhäftig. Författaren är illa under-

rättad om »tsarernas rike», hans jämförelser med utomtsariska ärter

föga träffande, hans resonemang om släkten Aminoff en omöjlighet,

hans uppgifter om furstehus, som skulle assimilerats i ; tredje och fjärde

stånden, här i landet en ren fabel. Kuriös förefaller uppgiften att

man stundom i slaviska länder påiräfiar namn som ifOIso/i. ron J\'s-

tervik etc. och alldeles omotiveradt — från innehållssynpunkt — detta

ideliga framhållande af Knascnia Sonsof !

Om allt detta vore det inte värdt att spilla ett enda oru, om
icke under denna besynnerliga artikel stode en lor alla personhis.^onci

känd signatur: K. H. K.
Karl Henrik Karlsson afied den 24 maj 1909. Omedelbart efter

hans död har hans signatur tagits af en annan. Det är att beklaga
att icke förr än nu tillfälle yppat sig att däremot uttala en kraftig

^^^%^'
C. M. S.





Till redaktionen har til! omnämnande ytterligare inkommit Dr Carl

Forsstrands 'Konung och Adcl^ minnen och anteckningar från Gustaf

III:s Stockholm'. Liksom förf:s föregående böcker har äfven denna

blifvit populär och utgifvits i flera upplagor. Den förtjänar också

denna uppmuntran från allmänheiens sida. \"\ torde återkomma.

Frågor

I. »Till komplettering af 4. skvadronens af Kungl. Skånska husar-

regementet porträttsamling af forna chefer och befälhafvare är underteck-

nad synnerhgen tacksam om upplysningar, hvarifrån porträtt af nedan

upptagna personer kunna erhållas.

F. d. Ofverstelöjtnanten vid Norra Skånska kavalleriregementet.

f. 163g öfverstelojtn.

1646 ;>

1670
16S9

1729
1721

1781

skv:s-befälhafvare

Grefve Gustaf Helmer Liliie . . .

Frih. Gabriel Sparre

Frih. Georg Johan Wrangel af Adinal »

—

Ernst Johan Fode 1637
Lars Gylienpamph > 1623
Peter von Giesler ; 1637
Johan Galle

Georg h^idric llasenkampff. . .

Frih. Johan Fiedrick von Kaulbars

Johan Christoffer von Schwartzes

Carl Didrich Svedenheim . . .

Alexander Ficherström . . . •

F. d befälhafvare och stabsryttmästare vid Ofvers

skvadron

Thomas Drell f.

Håkan Larsson Thilman ... *
—

Johan De la Vall >>
—

Lorentz Schmitt > —
Johan Rudolph * —
Carl Fredric Leijonschöld . . . s —
Johan Giesler ;^

—
P>ic Lybecker » —
Fredrick Gylienpamph ....-., —
Johan Törneqvist » —
Gotthard Fredrik Earanoff . . ^

—
Israel Kragge ^ —
Gabriel Christian Lodker ... -

—
Hans Pledenberg » —
Robbert Gustaf von Fraser . . •» —
l''rih. Claes Ankersiicrna . . . > —
Gustaf Horn af Rant.den ... * 1686
Petter Lundl'eig 5 —
Prih. Carl August F.ennet . . . ;> 1716

661

678—
680—
684 —
691^—
701

707—
719—
731—
772—
773—
824-—
elöjtnar

658—
6Ö9—
676—
678—
679—
686—
694—
700

—

705—
707—
709—
716

—

719—
721

721—
723—
731—
741—
746—

665

679
6S4

690
701

709
721

747

773
774
833
tens

668

676

677

679
686

694
700

705
707

70g
716

719
721

723

730
741

745

747
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Samuel Wilhelm Gammal Ehren-

crona f. 1704 skv:s-befälhafvare 1752— 1754
Abraham 'iornerhielm . . . . » 1723 " » i754— 17 5^
Carl Hoöke •» — » 1758
Jöns Ehreriborg >; 1734 » 1764— 1768
Eric Ludvig Toil '* I737 » 1773— ^774
Johan Carl Thure von Boltenstcrn » 1743 » 17 74— 17 So
Nils Peterson Silfversköld ...» 1750 » 1781— 17Q0
Johan Michael af Winklerfeldt . » 1769 > 1798— 1804
Johan Lorentz Wagerstein . . . > 1758 3> 1805— 18 16

Frih. Jacol) Wilhelm Bennet . . » 1787 » 1819— 1831

Hälsineborg den 21 april 191=;. ^^ " IV-
Q^^^ j^j^i^^ Ramel.

Ryttmästare.

2, Finnes porträtt af Fredrik Tersmeden (f. 1752, f 18 19)?
Svar torde benäget lämnas till f. d. öfverståthållaren frih. G. Tamm

Stockholm.

3. Den som har kännedom om några »bref till Samuel Ödmaiiin
torde benäget meddela sig med

Teol. lic. H. Wijkmark
adr. N)'a elementarskolan, Stockholm.

4. För en under ai-bete varande monografi öfver målaren Uno Troili
vore undertecknad synnerligen tacksam att erhålla underrättelse om
porträtt och andra konstverk (målningar och teckningar), utförda af

densamme, äfvensom on bref från eller om honom.

Helge Kjellin

fil. kand.

Götgatan 99, Sthlm.

5. Sällskapet Kedlii^a Svenskar bildades 18 10 och upphörde i

midten af 1850-talet. Hvar fmnas dess matrikel och handlingar.

Aug. Kindberg.

f. d. Kammarrättsrevisor

Linköping.

6. Undertecknad vore mycket tacksam, om innehafvare af bref,

växlade emellan Olof Hermelin (f. 165S f 1709) och Samuel Jhjrk
(f. 1662 f 1743), skulle vilja angående dem meddela sig med honom. - I

Stockholm den 27 april 191

5

Carl von Rosen.

adr. Karlavägen 54. Stockholm.

å





* / 8;

7- Magnus Gustaf Ilassclgrc;i^ i. 1719 ^, n. död 1778 före den

2 juni på Kalchis gärd i Assikala socken i Finland, f. d. premier-

löjtnant vid Savolax-ska fotjägarkåren med kaptens afsked,. gift 1766
'^3 med A/aria Cliristitia Allongrcn, f. 1742 "",.H, död 1824 '/3 i

Hallola socken.

För upplysningar om event. afkomlingar efter dessa makar vore

undertecknad mycket tacksam.

Ingenjör O. Nycander,

Stockholm.

8. Med anledning af att en upplaga af Fredrika F.remers samlade

bref är under arbete och inom kort utgifves från Norstedi & Söners

förlag göres en hemställan, att innehafvare af Fredrika-Bremerbref

ville sätta sig i förbindelse med undertecknad.

Ellen Kleman.

59 Valtiallavägen, Stockholm.

Personhistoriska samfundet

höll årsmöte å Cafc Riche den 23 april 191 5 under ordförande-

skap af riksarkivarien l^mil Hildebrand.

Sedan re\-ision.sberättel.sen upplästs, beviljades styrelsen ansvars-

frilict. Den afgåcnde styrelsen återvaldes, nämligen: riksarkivarien

A. Hildebrand, öfverkammarherrcn G. Crlsiiig, bibliotekarien hos

H. M. Konungen Joh. Ax. Alviqi>isi, sekreteraren hos generalpost-

styrclsen friherre JoJi. Rndbeck samt andra bibliotekarien grefve

C. J/. Stenbock. 1 redaktionsutskottet återinsattes frih. Rudbcck,

grefve Stenbock, intendenten frih. R. Cederstrdm och docenten

//. Alniqmst. Till revisorer valdes f. d. kammarrättsrådet j. A.

\\ al!cnstee?i och d:r A. Levcrtin med direktör G. Indebetat som
suppleant.

Föredrag hölls af lic. Sixten Styoniboni om ^.Ett si'enskt por-

irättarkivi.

Styrelsen utsåg till samfundets ordförande riksarkivarien £.

Hildebrand, till sekreterare grefve Stenbock samt till. skattmästare

friherre Rndbeck.

F-fter mötets slut intocjs iiremensam se.xa.





Utdrag ur revisionsberättelsen för år 1914.

Debet:

Ikhålliiing från år 1913 4o^6* 3°

Inkomster år 1 914:

Ledamotsafgifter 3,981:89

Lagerförsäljning 3i7"S9

Bidrag af grefve R. v. Rosen 300: —
Räntor 15 °'— 4»749: 78

Summa 9,336: oS

Kredit:

Utgifter år 1 9 1 4 :

Trycknings- och illustrationskostnader 2,736: 88

Uppbörds- ocli distributionskostnader 427: 08

Arvoden 1.182: 90

Diverse 79' ^5 4,426: 71

Behållning till år 191 5 L-^_l_-_-M°9iJ57
Summa 9,336: 08
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Svenska familjenamn
Af Roland Brieskorn

Afsikten med denna uppsats är att — sa vidt niöjligt — väcka

intresse for ett gnnidlig-are studium af de svenska familjenamnen

genom att ani}-da de problem och resultat, som kunna erbjuda

sig vid ett dylikt studium. Ämnet är skäligen outforskadt. men
det finns intet tvifvel, att en systematisk bearbetning af hithörande

material skulle kunna ge intressanta resultat. Xär det göres upp

en 'plan t. ex. att grundligt uppmäta och undersolca vara lands-

kyrkor, eller att systematiskt samla och studera vara fornminnes-

märken, eller undersöka vara landsmål frän början till slut, sä

väntar man sig ju — med all rätt — stora och viktiga resultat

häraf. .Men det finns ingen som helst anledning att pästå, att

inte det material, som representeras af vara familjenamn, också

skulle kunna vara \'ärdt något intresse och att således ett studium

af detsamma inte skulle kunna vara värdt understöd af ena eller

andra slaget. Tvärt om.

Hvad som hittills åstadkommits pa detta område, är egent-

ligen inte mycket. TlX.XÉRS uppsats, Oi/i siuiiska faiiuljcnainii

(Xordisk tidskrift 1882), är ju tillräckligt bekant och berömd för

att här inte vidare behöfva refereras. Den är ju också både

genialisk och glänsande, men den kan inte betraktas som mer än

en liten skiss eftersom materialet, som ligger till grund, är ytcer-

ligt ringa.' Det är lendast ett knapphändigt utkast till vara familje-

namns histora», som författaren själf säger. Och de medeltida

namnen har han så godt som fullständigt hoppat öfver. Dessa ha

i stället först i någon större utsträckning dragits fram af LÄFi LEK,

hvilkct ju for öfrigt är välbekant för denna tidskrifts läsare. Nu
har emellertid äfven Hellquist skrifvit om Fornsienska iiIInamn
1 Xenia Lldeniana, och att döma efter ett yttrande i början af

' D. v. ä. det mati^-rial, som nä grund af utrymmets knapphet kunnat komma
till användiiinf,'.

7— 1Ö07TI. rirscnristorisk iitiskri/i. *
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uppsatsen tycks han ytterligare vilja g-enomplöja ämnet. Jag- in-

skränker mig därför till att konstatera uppsatsens stora värde så-

som själfklart, men att dock grundlighetcn i ämnets behandling kunde
vara större i ett och annat fall. Jag vill nämna ett par exempel.

En af de viktigaste källorna, då det gäller fornsvcnska öknamn.
är Stockholms Skottebok; den citeras endast i andra hand, efter

Djurklon. IMand tillnanin upptas äfven »(stående) yrkesbeteckningar;,

t. ex. bältare^ gryioniakare, kopparslagare, skomakare etc, hvar-

till anmärkes, att redan under medeltiden började yrkesbeteckningar

gä i arf. I\Ian far väl häraf den uppfattningen, att dylikt var

ganska vanligt, medan det i själfva verket är ytterst svårt att på-

visa några säkra fall — jag hänvisar till min afhandling, Bidrag

till den svenska namnhistorien (hvilken väl är senare än prof.

Heilquists uppsats:). Irland svenska appellativer, som beteckna

naturföremål, anföres B/ankasteii: det är dock ett tyskt ortnamn
= Blaiikoisfai. Larabo och Vcndelbo jämställas med sädana ord

som Dalkarl, Finne o. dyl., men de åro ortnamn, hvilket bevisas

af prep. de, som föregår dem ibland o. s. v.

Det bör kanske också nämnas ett arbete, som kuriöst nog
med ett utrymme af 176 sidor behandlar alla namn, således inte

bara dopnanui och familjenamn, utan äfven ortnamnen: P. A.

Köllekström, Svensk naiunbok (Ulricehamn 1895). Det är, som
man kan första, just inga uttömmande undersökningar i något af-

seende, som här lämnas, äfven om ett och annat kan vara både
riktigt och användbart (äfven praktiskt). Som en stor — fastän

icke vetenskaplig — förtjänst hos arbetet bör framhållas dess

nationella, fosterländska tendens: bort med de myckna onödiga

utländska grannlåterna! Men det kan inte nekas, att författaren

verkar en smula ::yfverboren»: det är alldeles riktigt, att vi inte I

böra ha t. ex. sådana dopnanm som Agtrbondt, Karldix, Xotarius, \

Yreis eller Felaja, Geuiajoiia, Friinoaiiia, Tivorlia, men däremot
\

bör man tydligen enligt författaren med fördel kunna heta r. ex. \

Erngisle Fettersson eller Oddbjorn Johansson, Odalfrid Anders- I

son eller Ödes^ard Svensson,. Han uttalar sig för öfric^t i sanmia 1

fornvänliga anda äfven pä ett annat område: politiken. Sid. 155 •]

\{. bevisar han, att länsindelningen är absolut skadlig för landet,
. 1

ett ihinder för en kraftig utvecklinjz-. Vi måste ha tillbaka de I

i

gamla landskapen. Ty då växer fosterlandskärleken också jämte
\

kärleken til hembygden: de olika landskapen utveckla sig i ädel |

tårtan med hvarandra, och därmed skulle följa en rik utveckling
|

på alla områden, ; ty detta kan lika \äl ske i Sverike som i Arne-
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rikas Förenta Stater>. Man kan endast önska att han hade rätt!

Likaså vill han återinföra »Svcrikcs riksråds, som skulle kunna ha

en ordentlig öfversikt och lednitig- af rikets ang-elägenhetcr, något

som »växlande ministärer ocli en växlande riksdag med dess parti-

väsende icke förmå».

Vidare har ju Norep:n skrifvit några populära och välkända

uppsatser i ämnet, men allt som allt är ju detta icke mycket, och

man måste säga, att ämnet är föga bcarbetadt. För att citera

min egen afhandling: xlngen liar någonsin besvarat den frågan:

//// Jivilka rcsnliat kan man kovnna genom en systematisk iinder-

sökning af de svenska familjena)}i)ien.-'>

Ämnet i sin helhet — de svenska familjenamnen — är emel-

lertid väl stort; jag har därför begränsat mig till de borgerliga,

sammansatta namnen. Det ma så vara, att det vore bäst att inte

skilja dem åt, men för det första äro ju adelsnamnen helt natur-

ligt redan förut mera belysta, och för det andra äro nog de sam-

mansatta namnen intressantare och niera gifvande än de afledda.

Det är också Tegnérs mening, åtminstone år 18S2 i hans ofvan-

nämnda uppsats, där han säger, att dessa namn :just utgöra den

mest karakteristiska och väsentliga delen af våra nuvarande namn>.

Då är det ju lämpligt att välja den delen. Och för det tredje

upprätthålles nog inte isoleringen så strängt i praktiken.

Den plan, jag har gjort upp för behandlingen af dessa namn,

är följande:

I. Namnförteckning.

II. Förlederna.

1. Historik.

2. Statistik.

3. Psykologiska och kulturhistoriska studier.

III. Slutlederna.

2. j= II.

IV. Kombinationen.

Jag skall nu något ga in på hvarje särskild afdelning och där-

vid antyda, hur jag har tänkt mig arbetet.

I. Hvad namn förteckningen beträtTar, har jag gifvit ett prof

på den i min afhaudling sidd. 20—95, ungefår ^ x, af hela mitt

samlade material. Detta är sakmda ganska stort, sa stort, att

dess tryckande är svårt, för att inre såga omöjlii^t, men å andra
sidan är det också alldeles lor litet, nämli<>en för att utarbeta en
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cifhandling- med. Nu är det emellertid så, att en dylik namn-
förtecknin;^^ så fullständig som möjlii^^t, vore ett önskemal ur flera

synpunkter. För det första är den ju ett nödvändio-t material och
grundlag för ett siort arbete, sådant som mitt ifrågavarande. För
det andra kan åcn till äfventyrs ha intresse i och för sig, och för

det tredje bör den utan all fråga kunna bli af betydelse för

släktforskningen. Och släktforskningens betydelse i sin tur för

historien blir väl klarare och påtagligare för hvarje är, som gar.

Hur skall man dä kunna förverkliga detta önskemål: Frågan är

rent praktisk. Först och främst bör man genomsöka tryckt lit-

teratur i ända större utsträckning, än livad jag hade tillfälle att

göra till min afhandling. Vidare måste man pä ett eller annat
sätt intressera allmänheten, sä att de, som ha något att berätta

— och de äro icke så fä — verkligen också bry sig om att göra
det. Detta är nog inte alltid sä lätt, ibland kanske rent af omöj-
ligt, ii^all likgiltigheten och misstron äro för stora, och det bchöfs
i alia händelser starkare medel än det, jag använde: att skicka

ut tryckta frågeformulär med svar betalat. Ty det blef alltför

ofta inget svar alls. Men att på detta sätt en mängd verkligt

intressanta upplysningar kunna fas, det har jag väl lämnat bevis

på i min afhandling ocli får väl ytterligare tillfälle att visa här i

det följande. För det tredje böra efter 1901 tagna namn insamlas

hos länsstyrelserna. Och för det fjärde måste man ovillkorligen

sä mycket som möjligt tillgodogöra sig det värdefulla otryckta

materialet: i Riksarkivet, i Kungl. Biblioteket och pä andra håll,

men först och sist kyrkböckerna o. dyk på landsarkiven. Det
blir ett stort och vidlyftigt: arbete, men det blir ju icke outför-

bart .— .sä framt ett villkor uppfylles: det ekonomiska. Utom
tid och arbete fordras ju också penningmedel till att uppehålla sig

i respektive landsarkivstäder tillräckligt lång tid. Hur stor summa
skulle det dra? 1,500 kronor eller snarare kanske 2,000. Men det

är väl inte så mycket i grund och botten. Härtill kommer natur-

ligtvis kostnaderna för tryckning, hvilka gifvetvis bli rätt stora,

ehuru fördelade pa flera är. Allt som allt är det emellertid tyd-

ligt, att detta villkor lätt kunde uppfyllas, om intresset för saken
förefunnes.

II: I. Den historislca öfversikten börjar från början, d. v. s.

med den s. k. förlitterära tiden och borde ju helst gå ända in

till var tid. Om nu detta blir för vidlyftigt, sa bör den dock
sträcka sig öfver 1600-talet och ga in på i;oo-talet, d. v. s. de
tider, hvarunder våra namn erliöllo sin nuvarande karaktär.
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Om den äldsta tiden är inte mycket att säga, enär käl-

lorna — hufvudsakligen runinskrifter — äro synnerligen sparsamma.

Några familjenamn existerade ännu icke, utan man far- nöja sig

med att söka efter individuella tillnamn: yrkesnamn, hemortsnamn,

öknamn ocb äfven .s-t^/z-namn. Dessa gingo jv. aldrig i arf, hvarken

nu eller under den följande medeltiden; det är först i sciiare

tider — iScxD-talet — som de ha börjat bli ärftliga. Att hemorts-

namnen (af typen Lasse i Ingelshult) ofta förekommia, är klart,

och man kan påvisa åtminstone en anledning till deras förekomst:

om tvä personer med samma namn nämnas i en inskrifl;, ligger

det ju nära till hands att åtskilja dem genomi tilläggandet af deras

hemorter, t. ex. Ulf i Borrcsta — 67// 6'/v?///^?;//;7z (Ryssbylestencn

i Uppland). Att yrkesnamn och öknamn (1. binamn) flitigt an-

vändes, framgår tydligt också af det förhållandet, att de ibland

rent af öfvergingo till förnamn. Sådana exempel äro Stncd,

Otvagen^ Käskonujig, HiisLari.

Medeltiden börjar lämpligen, när våra skrifna urkunder börja

d. v, s. på iioo-talet, och slutar i och med Gustaf Vasas upp-

stigande pa tronen, då ju genom danskarnas bortdrifvande nya

synpunkter och stämningar blefvo härskande. Under denna tid

användes naturligtvis tillnamn af många olika slag, och uppgiften

blir då att undersöka, i hvilken mån de olika slagen ha börjat

öfvergå till att bli ärftliga

5o;/-namncn — för att nu börja med dem — blefvo visserligen

aldrig några familjenamn under denna tid (och inte heller användes

de af andra än män: de ki exemplen på att kvinnor skulle kallats

-son bero säkert på felläsningar. Kadrin viarchnssoii gnlsinit i

Stockholms Skottebok 1502 bör hellre läsas och upplösas på an-

nat sätt: Kadriii Marcliussc gnhinitz — Markus guldsmeds Karin

o. s. v.), men det är en del saker att påpeka rörande dem, hvar-

för de ha tagits med. Man har upprepade gånger påstått, att

dessa namn endast skulle ha använts af frälsemän. Det är ett

misstag lika stort som lätt att påvisa: man behöfvcr bara se

efter i urkunderna och kan då utan svårighet fylla den ena sidan

efter den andra med .s-c?;/-namn ur alla m()jl!ga samhällsklasser. l'.tt

par Upplandsbönder redan 1296 hette Johan Ulfson och Johan

Cristinicson (Dipl. suec. II Ci^^.b). Redan i;^\o voro Johan //igason

och Öjar Xiclasccson rådmän i Linköping (ib. 007) o. s. v.

Mellan förnamnet och .v<7;;-namnet kunna andra namn eller

ord inskjutas. Så t. ex. antecknas personer i Stockh.olms Skotte-

bok på följande sätt: luissc finne andrrsson, Mattis pa trappan
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jtielssoi: 1503, Oleff finne ibidein laurensson^ Per under gillestuen
'

pJiilpussoii 1503, Per aff Lydingon aiidersson 1506 etc. Detta i

visar, att förbindelsen niellan de olika nannien var ganska lös.
|

Det gäller för öfrigt ova alla arter af namn under medeltiden.
;

Nanmskicket var icke stadgadt, och det sammanhänger påtagHgen
j

med det faktum, att i dagligt tal användes nog j-^^/z-namnen min-
j

dre än yrkesnamn och öl:namn o. d. Alan kallade nog en person '
•

hellre t, ex. Hans smed eller feui Hans än Hans yohausso/i, det
j

sägs uttryckligen pä ett och annat ställe. Så t. ex. när en person !

skänker gärdar till Nydala kloster 14 17, skrifver han sig: jac I

pectJicr niellsson som inan kaller sivartha pcc-ther'. I Stockholms
]

Jordabok pa 1400-talet omtalas t. ex. Jacob pederssen som her
\

kalles Jacob edby, Jacob Jönsson vestan iinvr som tha kallades ]

kroppotia Jap, Jo?! aiidersson skredder kallandes Trose Jon \

m. fl. :

Yrkesnamnen voro flitigt i bruk i dagligt tal — det låg 1

naturligtvis nnxket nära till hands att använda sådana benämningar 3

som Mattis skräddare, Gert båtsman eller bara skräddarn, båts- \

viaii o. s. v. — och därför bör man vänta sig att finna exempel
\

på deras öfvergang till ärftliga namn. Från senare århundraden j

finnas sådana fall som Skeppare (Schepperus —• 1500-talet), Dager, j

Kroger,, härstammande från resp. bagare och krogare (1600-talet) 5

Bösseskytt (1700-talet), Portman', kyrkoherden Petrus P. i midten
]

af 1700-talet var son till en portvakt i Mariefred. Släkten Tenn- 1

inans stamfar skulle enligt traditionen ha varit tenngjutare. Johan
|

Sjöman, skolgosse i Örebro 1764, var son till en sjöman. Den \

förste bäraren af namnet Skogman var timmerman i iMuland. \

Man ser således, att de flesta yrkesnamn från senare tider sluta 1

pä -ma?i, livilket ju visar tyskt inflytande. Ett annat så att säga 1

yrkesnamn frän senare tider, som är ganska märkligt, bör omnämnas: i

Silfvervisare. Afkomlingarna till lappmannen i Sjockjock Anders
|

Paggeson lära än i dag ha detta tillnamn. Stamfadern uppräckte
|

silfverstrecket Kedkevare 1657 och det i x\lkavare 1672, och däraf
|

kommer namnet. Lappmarkens herdaniinne berättar, att en af i

ättlingarna s>ny]igen?> tillfrågad, om han visste, när stamfadern
j

upptäckt silfverstrecket, svarade, att han hade hört, att det skett
]

i den konungs tid, som rvmde ur fäncrclset och sam Öfvcr sundet. \

Denna uppgift är ju onekligen intressant. Simningen öfver sundet \

kan, såsom herdaminnet framhåller, kanske syfta på Karl Gustafs
|

tåg öfver 15ält, under hvars regering just Kedkevare upptäcktes.
j

Men vidare? Det må tillåtas mi^j en fri eissnincf utan nå<7ot som
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helst faktiskt underlag. Kan rymningen ur fängelset syfta på

Karl XII:s flykt från Turkiet? Jag kommer att tänka pä Chansens

de geste, där Karl den stores gestalt efter händ sammansmält med
de svaga efterträdaiiia, sä att han bUf\-it en urgammal och skröp-

lig gubbe. Slikt är typiskt för folkdiktning. Xu är det sä, att

man kan tycka, att vara stora kungar borde väl ha sysselsatt

vårt folks fantasi, så att det kunde ha utbildat sig mer eller

mindre fantastislca traditioner om deras bragder och deras tide-

hvarf. Dä kunde ocksä här — just bland aflägsct boende män-

niskor, som inte ha så lätt att få misstagen rättade — en dylik

sammansmältning äga rum, sä att af två eller flera kungar kunde

bli en. Skulle det löna sig att forska efter slilct där uppåt höga

Norden? Att äfven senare tiders stora personligheter kunna bli

om.gestaltade i folkets fantasi, visar t. ex, Fredrik II i Preussen,

som har förvandlats till en fullkomlig FausttroUkarl. Ett oss

mera närliggande exempel är ju Bellman, -— Det ligger i sakens

natur, att det skall vara så godt som omöjligt i allmänhet att be-

visa, att ett medeliida namn ärfts: man får nöja sig med saimo-

likhct eller möjlighet. Biand hithörande nanm, som först och

främst böra nämnas, märkes det allbekanta SÅ-j'^tt' samt Suud på
1490-talet: i senare fallet finns en faktisk anvisning, enär bok-

tryckaren Johaufics Sfiied pä latin kallas inte Johannes 1'alK'r

utan Fabri, hvilket ju antyder faderns yrke. Andra fall, där

öfvergång till ärftlighet åtminstone kan vara möjlig, är t. ex. föl-

jande. GtrJiard Skeppare var fogde vid Kopparberget 135 1.

Haus Guldsmed var kyrkoherde i Södermanland på i3So-talet.

Lafrejis Bcrgsviaii var präst i Västerås i slutet af 1300-talet.

Peter He)iriksso}i ] 'i/nnan var kyrkoherde i ]\Iunktorp i Västman-
land i början af 1400-talet. K/iut Pipare var jordägare i Finland

pä 1440-talet. Han kallas också Knut Piparssou, hvilket ju

antyder, att nanmet öfvergätt från fadern. Birge Skräddare var

fogde på Öland 15 13, etc. Allt som allt äro emellertid de fall,

jag har kunnat ujipleta, mycket fåtaliga, och det är ju anniärk-

ningsvärdt.

Ortnamnen som tillnamn — hvilkas existens Tegnér nästan

förnekar i sin uppsats — utgöra en talrik och viktig del af de

medeltida tillnamnen. Det är ortnamn af alla möjliga slag, som
upptas som personnamn. Såsom också Läffler påpekat, kunna
hela länder och större områden förekomma. 2\ils Estland var-

borgare i A bo 1338. Och Mls Fi)dand, borgare, blef sedan

borgmästare i samma stad vid ungefär samma tid. En Fredrik
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Finland säldc en gård till abedissan i Klara kloster i Stockliolm,

1336. Pavel Glitland var pungniakarc i Stockholm på 1490-talei.

och Nils Gntland upptas såsom boende där år 1503. Om de

voro släkt eller ej, är omöjligt att veta. Ileyjnan Hising \'ar

med vid en alTärsuppgörelse i Stockholm 1456. Sockennamn äro

vanliga. Så t. ex. kallade sig en medlem af Iljelkeättcn, -Nils, på

i3C)0-talet Dannäs., tydligen efter socknen i Småland. Det före-

kommer konstant som hans tillnamn. Riddaren hade en bror,

som också hette Nils, och det var kanske af denna anledning,

som han upptog ortnamnet som ett särskiljande namn. Brynolf

Herliii)'}\^g^\ intygas ha sålt en gärd till Skarabiskopen Brynolf ^ir

1300 [— Hcrrljnnga sn.]. Guiintiis ilvetcland var kanik i Lin-

köping i midten af 1300-talct [— Hvctlaiida sn. i Småland]. sFilius

iiicolai Elinccson l-epsyo>> skänker gods till Nydala kloster 1341

[= Kafsjö sn. i Småland]. Magnns Norisberg var torpare eller

inhysing i Karbcnnings soclcen i \^ästmanland 1371 [kanske Nor-

bergs sn.J. Olof Tierp säges år 133S ha sålt en tomt i Upp-
sala, och 143S bodde en Niclis Tierp i Stockholm. Den senare

var kanske släkt med Per Tierp, som vid samma tid var borgare

Stockholm; han omtalas död 146S [= Tterps sn. i Uppland].

En »dominus» Pigevald ViboluBrad var närv^arande vid en pant-

sättning af jord i Uppland 1350 [=- Vidlibolueradli, n. v. Vidbo

sn.]. Herr /•>// Widarshcjf, präst, bevittnar en godsförsäljning

1339, väl i Småland [= Vederslofs sn.]. Johan Värnamo slcänker

gods till Nydala kloster 141 3, just i Värnamo socken. — Stads-

namn äro ej heller alldeles ovanliga. Ett par exempel. Per Cal-

viarne. som bodde i Stockholm 1501, var kanske från Kalmar, ehuru

namnet ju också kan vara af Kalmar socken i Uppland {Kahnarna.

t. ex. 1390). Mattis Nordanaa V2S xd.å\wsei\ i Norrköping pä 1410-

talet. Ett kvarter i Skeninge kallas NordcEnaa i midten af 13CO-

talet; för öfrigt bör ju ett dylikt namn kunna förekomma i hvilken

stad som helst, hvars \ii'g^ passar. Petrus TJwrsarg omtalas soni

klosterbroder i Stockholm [aret vet jag icke]; han var t}'dligen,

som Läfller redan påpekat, från n. v. Torshälla. Hans Östham-

iner sägs ar 14S7 ?for någon tid sedan» ha ägt en gård i Stock-

holm: det är ju möjligt, att han fatt namnet af staden Östhain-

viar, fastän också andra ortnamn finnas att välja på. — Det

vanligaste är emellertid bynamn och gårdsnamn. Ur mängden
af exempel anför jag några stycken. Olaf Shytte, i slutet af 1300-

talet och de första åren af 1400-talet, förande ett vapen med
hjärtformigt blatl nedanför en stjärna, kallas också Olaf Bredhe-
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vik^ såsom Läffler påpjckat, efter gården Bredevik, n. v. Brevik

i li^ksjö socken i Småland. Laiirens Davo ägde en gärd i Stock-

holm i förra hälften af 1.400-talet. I Munktorps socken i Väst-

manland finns en gammal kungsgård Dai\\ nu Dävd — namnet

är väl därifrån. Jacob Edby var borgare i Stockholm omkring

1460. Olaf Fnglasang omtalas frän Dalarna 1400 — det är gifvet-

vis ett gärdsnamn. En Gertrud, iFIoiiini^sbej-gs dotter i Vassunda

socken vid Uppsala , omtalas 14SS. Jolian Kindaberi^ var skaf-

fare hos prosten Vimund i Vists socken i Östergötland i förra

hälften af 1300-talet. Pavel Lani^asiraiid namnes frän klnland

141 5. Arvid Liidiii;.::;sstad närvar vid försäljning af jord till ärke-

djäknen i Linköping 1349 — tydligen är namnet från gärden

Lndiuj^stad, n. v. Luestad i Rystads socken i Östergötland. Peter

?Aor}inlt m. fl. omtalas ha begått våld mot abboten i Nydala

1359- •:>JoJianiies dicttis Norsccbivky bevittnade en öfverlåtelse af

jord i Närke till biskopen i Strängnäs 1307. Olaf Skarpaker

var med om ett köp i Stockholm 145 1. Nils l^estaubeck bevitt-

nade en jordförsäljning i Tierp 1413. Olaf Örstig var kanik i

Strängnäs i början af 1400-talet. Jacob Öslausio var borgmästare

i Örebro 141 5.

Hur uppkonmicr brulcet att använda ortnamnet som person-

namn?- Genom att låta prcpositionen (/ eller /r^?;/ etc") falla bort.

Hur har då förloppet varit? Man kanske kan belysa det genom
en modärn jämförelse. Vi göra ju ungefär sak samma med riks-

dagsbönderna, när vi säga t. ex. Tallberg i st. f. Daniel Persson

i Tallberg, Påboda i st. f. Alfred Petersson i Påbodn etc. ]\Ian

kan väl ha gjort likadant under medeltiden. I st. f. t. ex. Jacob

i Osiansid kan man ju ha sagt bara Östansiö — 'det finns mänga
exempel på att personer benämnas enbart pä dylikt sätt — hvarvid

associationen mellan personen och det isolerade ortnamnet till slut

blifvit sä stark, att en omedelbar förbindelse mellan detta och för-

namnet kunnat ingås. — I många fall vacklar bruket, så att prc-

positionen än är utsatt, än är borta, t. ex. följande. Johan Bro

133^ har i sigillet en stjärna med omskrift: .S". Johaiuiis in Bro;

Laurens Gavnnalby — Laurens i Gautnialby, I452, likaså 1454:

Laurens Staffansson kalladher GanibeIby — Träurens i Ganinialby:

Rangvaldus Glya — Rangvaldus de Glya [= Glia, väl i Söder-

manland] i förra hälften af 1300-talet; Olof Bigevaldsson — Olof
i Grasgård — Olaver Bigevaldsson kallad GrcesgardJier på 13S0-

talet; Lars i Jlamarby — Lasse Haniarby [= Hammarby by och

s:n i Södermanland"] i slutet af 1300-talet; Birger Larabo — Bir-
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genis de Larlw i början af T400-talet [= n. v, gården Lårbo \

Ledbergs s:n i Östergötland; jfr Läftler]; Chuiens de Tegnaby ~
Clemens Tegnaby [= Tägneby, gärd '

i- Vists s:n, Östergötland]

12S6; Jon i Vadmaho — Jon Torgilsson — Jon Törgilsson dic-

tus Vadmnhö [väl = n. v. södra Djurgärden i Stockholm] i midten

af 1400-talet.

Bruket att använda ortnamn som tillnamn kunde ju i och för

sig tänkas ha uppkommit ur inhemska förutsättningar, men fak-

tiskt har det säkert åtminstone utvecklat sig genom utländskt —
framför allt tyskt — inflytande. Det äldsta hithörande fall, jag

känner, är namnet BUkcvskog, som bars af en riddare pä 1270-

talet. för öfrigt bekant genom sina tvister med Skokloster. Det

är dä sålunda åtminstone möjligt, att detta slags namnskick bör-

jade uppstå just vid denna tid, d. v. s. under Folkungatiden, da

ju i allmänhet en liflig påverkan af och förbhidelse med utlandet

gjorde sie gällande. Utländska motsvarigheter till de ovannämnda

olika slagen af namn fmnas ju också i massor: hela länder, t. ex.

Evert guldsmed — Evert guldsmed kallad Brandenbog — Evert

Brandenborg var borgare i Stockholm i midten och senare hälften

af 1400-talet [dock kan det ju också vara stadsnanni]. Henrik

Brunswik var borgare i Västerås 131 5 och Henning Brunsivik

borgare i Stockholm i midten af 1400-talet [= Braunsc/nceig,

men det kan ju ocksä vara staden]. Petrus Jensson dictus Dan-

mark — dominus Petrus Danmark var präst i Skåne på 1390-

talet. JoJian Ealster var kanik i Lund 1383 och en Jens Ealster

foo-de på Örebro slott omkr. 1500. Xielus Holland hette en

timmerman, som omtalas i tyska räkenskaper 1404 etc. Vidare stads-

namn: Johan Dantzeke omtalas 1370 [= Danzig^ Herman En-

bek'e förekommer i handlingar från början af 1400-talet [= Einbeck,

stad i Hannover]. ALagister Jacob Harlem studerade vid universi-

tetet i Paris i början af 1400-talet. IMagister Egard Lybeke om-

talas som fullmäktig i en tvistefråga år 1345. En Mektild, Pr^Vr

Lybekes hustru, sålde sin andel i en tomt i Stockholm 1473.

yTucho Thuronis dictus Malmogh^^ var kanik i Lund i midten af

1300-talet [-= Mal)nl^. Jörgen Meideborg var borgm.ästare i Stock-

holm i midten af 1400-talet [= i\Iagdeburg\. Hans Nårenbergs

bror sålde en tomt i Stockholm 1462 [= Niirnberg\ Bernt Osen-

brygge var borgare i Stockholm i midten af 1400-talet. och A'.?---

vald Osenbrygge namnes som munk (svartbröder) i samma stad

1473 1"=^ Osnabriick'] etc. Det är ju onödigt att fortsärta uppräk-

nino-en. Af\en de utländska namnen kunna växla med och utan
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preposition; några exempel: Dctlcf Bucivolde — Detlcf van Boc-

icolde var ineklenburgsk väpnare pä 1390-talet. Dominus Eggar-

dus dictus Bralstorp — dominus Eggardus de Bralstorp, riddare,

dog i början af 1300-talet. Magister Iltviricus Dvitereii — FIf]i-

ricus de Diniereit studerade i Paris i början af 1400-talet. From-

holdus de Qitinque Domibus var rådman i Lybeck 1285; jfr do-

minus Johannes Fiflius, omnämnd i Matts Kättilmundssons testa-

mente 1326 1. 27. i\Iagister Jacobus de Harlem — Jacobus Har-

lem studerade i Paris i början af 1400-talet (jfr ofvan). Heyiic

van Näldeii'/^ — Ney/ie Nadelivik var myr.tmä.stare hos konung

Karl Knutsson. Dominus Petrus Nim — Petrus de Nhn var kanik

i Lund 123S [väl = n. v. Nims härad i ?\örre-Jylland].

Att det t}-ska inflytandet pä detta liksom pä alla andra om-

råden skulle vara starkt, är ju alldeles tydligt. De tyska namnen

voro naturligtvis mönster för vår namnbildning. Afven rent svenska

namn kunde man ombilda, så att de fingo ett mera tyskt utseende.

Ett sådant fall är kanske följande. ^Siggo dictus Mozeiiskogh^ ut-

färdar en skuldförbindelse till riddaren Sigge Magnusson 1346.

Namnet har ju onekligen ett svenskt utseende, det är endast in-

fixet -^7^, som är osvenskt. Jag antar dä, att dess ursprung-

liga form varit Mosaskog, men att detta sedan ändrats till en mera

tysk typ. I ett annat fall har Läftler velat se ett ändå starkare

tyskt inflytande. Fogden i Linköping Nils Staffaussou i Staug

vid midten af 1300-talet kallas omväxlande Nicholaus in Sta)ig

och de Siav.g, men äf\cn Nicholaus Stäng. Hans son Staffan

Nilsson, som blef häradshöfding, kallas regelbundet Stangenberg.

Läffler. menar nu, att han efter tyska mönster skulle ha direkt

omformat faderns tillnamn Stäng till Stangenberg. Det blir ju

fullständigt modern namnbildning redan på 1300-talet, ett alldeles

enastående fall. Ar detta troligt? Det är väl ändå svårt eller

onK)jligt att tänka sig utvecklingen .Stäng > Stangenberg utan ett

mellanled, äfven fastän tyskt inflytande tas till hjälp. Det förhåller

sig sä, att namnets form är mjxket växlande, ehuru detta icke

antydes i aftr)'cken (Sv. Riksarkivets pergam. bref). Stangin-

berg, Stafigomberg.^ Stangeberg och äf\'en Stangaberg. Nu antar

jag, att han först bättrat på faderns tillnamn genom att uppta ett

annat ortnanm, Stangaberg, som sitt tillnamn. Ett dylikt kunde
naturligtvis mycket väl finnas i Östergötland — liku bra som i

Lppland i Osseby-Garns socken, där n. v. gården Stängberga
'ir 150Q hette Stangaberg, Stongaberg. Sedan har han då gifvit

detta namn ett alltigenom tyskt utseende genom att ändra -a-
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till -en-. Ett annat ganslca märkligt fall af tysk påverkan-

är otvifvelaktigt följande. -^Bcncdictus .dictus Notholin, domini

-'^Egarzsson de ]]ralsthorp , utfärdar en skrifvelse år 1324. Samme
man förekommer mänga gånger under ann följande tiden, men då

benämnes han på annat sätt: Xottohitus 1331, NoiJiolvi ^Egardx-

son 1336, NotJiolin Eggardssoii 133S, ?\'otohnns 1345, A''pto//'hns

^Egnrdsov dict?ts BralstJiorp 1349 etc. Mvad är nu detta för slags

nanm? Från början måste väl Nothohn vara ett tillnamn, och då

kan det ju inte gärna vara annat än ett ortnamn. 1350 talas om
^partem nostre silve, qve vocatur Xot/icdi/r:> — där förekommer

således just samma namn. Så måste tydligen 'detta ursprungliga

tillnamn ha upptagits till förnamn, och det har gifvetvis skett under

tyskt inflytande, nämligen frän det liklydande t}-ska namnet Xot-

hchii. En Notlichiiv.s de Giddcuczzc var wasall under biskopen

af Px.atzeburg i förra hälften af 1 200-talet, och en Nodhclinus [:)V. Hol-

stein»], riddare hos Henrik d. y. af Aleldenburg, omtalas år 1275

etc. 1'^ormcn Notol/Z/us är tydligen påverkad af Adol/Z/us, Lu-

dol/Z/us m. fi.

Hur ofta ha nu dessa ganska allmänt använda namn öfvergått

till att bli ärftliga familjenamn? Det går ju att påvisa i ett och

annat fall, men de äro icke mänga. Emellertid är det ju som sagdt

tydligt, att massor af fall kmina ha inträlfat, som det är omöjligt

att fä någon kunskap om. Om det funnes l;}'rkböcker från medel-

tiden, hvem vet, om man inte då skulle kunna få tag i att t. ex.

Herman Hult (Holt), borgare i Stockholm pä 1460-talet, hade en

son, som kallades Joan Hult.- Eller att t. ex. Knut l^estreby i

Linköping i början af 1300-talet kunde vara far till någon Hakan
Vesireby o. s. v. ]3et vore ju åtminstone inte omöjligt. Till de

påvisbara ärftliga namnen hör först och främst Boberg. Denna
frälse- och riddarsläkt, som i vapnet förde en lilja mellan t\ a hjort-

horn, omtalas första gången 12 19, men då med tre släktled på en

gång, hvarför man Ican spåra den till bortåt midten af iioo-talet.

Tillnamnet Ijoberg uppträder em.ellertid inte förr än pä 1280-talet

med vdominus Laurencius Bobergs, som regelbundet benämnes pa

detta sätt. Han lefde ännu 1299, men var död 1315. Namnet
gick i arf till hans söner Bengt Boberg, som lefde 1304 men var.

död 1 51 5, Magnus Boberg, som lefde 13
1
5, och Erik Boberg, som

lefde ännu 1335. Åtminstone Bengt och Erik voro gifta, hvarfor

möjligen namnet kan ha burits äfvea af senare släktled. Härom
vet jag emellertid intet. Ett annat hithörande familjenamn är .Ir.vo:

Konrad Arxö var köpman och borgare i Stockholm i förra hälf-
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ten af 1 300-talet, -ocli hans son hette Folqvinns Ar.rö. Arx'ö {Flaygso,

Hargon) var en ö i Stockhohiis sicärgård, -skild från Söderman-

lands fastland genom Harsteket, sedan Baggcnsstäket. Afven en

Ht IIrik Arxö omtalas år 1345, utan att det dock är möjligt att

afgöra, om han var släkt med de andra. AVA- Gutlaiid kanske

var son till pungmakaren Pavel Giitland (se ofvan) — något som
helst bevis för denna gissning kan dock icke anföras. Ett och

annat ytterligare exempel kan nog tilläggas, men det hindrar ju

inte, att de — alltså äfven i detta fall — äro anmärkningsvärdt

fätaliga.

En annan vanlig grupp af tillnamn är härstamningsnamnen.

Xägra exempel: Johaii JJa;isÅ-c- beseglar ett gäfvobref år 1342.

Gnimar Alcinu')>g var borgare i Västerås 1390. Lanrens Vcstgotc

var fasteman vid elt jordaköp i Östergötland 1386. Nils Upp-

länning beseglar ett köpcbref i Arboga 1356. Andt-rs Finne om-
nämnes i ett testamente 1399. Ulatts Tyske satt i en räfstctings-

nämnd i Borgå i Finland 1405. Hans Angeruiaji var svärdsslipare

och ,borgare i Stockholm i förra hälften af 1400-talet. Nils Ilaboe

omtalas i Uppland 1292; han var tydligen från Ha bo, nu Håbo
härad i detta landskap. joJian Kilboe var borgare i Västeras

1 291, tydligen från något Kil eller Kila. Johan. Lenboc \d.x mcå
vid ett jordabyte i Södermanland 1323 — jfr t. e.x. Lena, äfven

kallad Lenbo socken i Uppland. I registret till Dipl. suec. IV upp-

tas en Inge Brabog/i. I texten — ett bytesbref af år 1340 —
står namnet i (latiiiis.) genitiv: Ingonis brabogha. Nu förekommer
emellertid Inge Brabo vid en egendomsuppgörclse 1344, och det

är tydligen samriie man. Han var naturligtvis frän något Bj-abo

(t. ex. häradet i OstergölLnd, nu Bråbo) och kunde då naturligt-

vis också kallas Brabce — Bråbo-bo. Genitiven af detta Braboe
blir, med sekundär utveckling af gJi- mellan o och a: Brabogha
— jfr t. ex. Joan > JoghaJi o. dyl. Formen BrabogJi i registret

är således oriktig. Ytterligare exempel kunna ges i mängd. Gingo
nu dessa namn i arf? Sådana fall böra eller borde väl stundom
kunna påvisas, ty som bekant ha härstanmingsnamnen en och annan
gång åtminstone tenderat till att bli ärftliga adelsnamn. Schlegel

—

Klingspor upptar några d\iika, men det är som sagdt inte just mer
än tendenser. Sten Finne t. ex. adlades 1536 och fick behålla sitt

mödernevapen: ett älghufvud; hans mor var säkerligen en dotter

till vice lagmannen Sten Henriksson 1 Finland. Men hans son
kallade sig endast Lasse Stensson. Däremot hade Hans Eriksson
l-mne till Brinkkala, bcfalhafvare på Viborgs och Revals slott,
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adlad 1576, en dotter Kristina Finne. Men han hade ocksä två

söner, och dessa kallas endast Svamc 'Hansson till Brinlckala och
Krister Hansson till Briiikkala. Lasse Vestij;'otc, ståthållare öf\cr

Nyköpings län, adlad troligen 1573, hade två till namnet känd;i

döttrar, af hvilka den ena kallas Kerstin Vesti^^öte men den andra
endast A_^neta Larsdotter. Jöns Dalekarl blcf frälseman under
Svante Stures regering: hans son, Lasse Dolekarl. blef fogde i

Västerdalarna, och dennes son, Lirih Dalekarl, blef öf\-erstebefall-

ningsman på Gripsholm 1568. Bryr^niel Smålänning återigen.

adlad 1575, fortplantade väl sin ätt, men ej sitt namn: hans son.

amiralen Jitrgen Brjnnolfsson, fick ett n}-tt tillnamn, Bruiioze.

och inleder denna introducerade adliga ätt o. s. v. De spår, som
finnas af ärftlighet inom dessa namn. äro således, äfven de, fataliga

och dessutom — i ofvan uppräknade fall — senare än medtltidcn.

l^Vån medeltiden kan anföras följande exempel. }ln grofsmed i

Stockholm omkring är 1500 hette Peder Fuanbo, han kallas ibland

»gambla Per ]'innii)o^ till skillnad från »unge Per Fiunibo-i. Det
är ju inte omöjligt, att det var far och son. Fiumho = Fynbo,
frän Fy)i. 7'röbo är ett tillnamn, som bars af åtskilliga personer.

särskildt på 1400-talet. Åtminstone i ett fall har det faktiskt gått

i arf: Peder Trobo var rådman i Stockholm i förra hälften af 1400-

talet och gift med ; hustru Kristina Deras son var Olaf 7'rdbo,

borgare i samma stad i midten af århundradet. Trobo =^ Fröo^dbo,

från Trogds härad i Uppland. Ett annat namn, som förekommer
ibland på 1300- och 1400-talen, är Vestnian. Så t. ex. var Olaf
Vestnian rådman i Västerås 13 13. Hans Vestnian var borgare i

Stockholm på 1420-talet, och på 1440-talet fanns Olaf Vestnian

bland hufvudstadens borgerslcap. Pa 1460-, 70- och 80-talcn \ar

Ljidvig Vestnian borgmästare där. Det är ju möjligt, att t. ex.

dessa tre sistnämnda voro af en och samma släkt. Vestman =
i>ästnian{lanning). Inte heller frän medeltiden kunna således många
fall anföras.

Öknamnen och binamnen äro ocl:sä en s>nnerligen viktig

beståndsdel af de medeltida tillnamnen. De förekomma talrikt

under alla arh.undraden och användes tydligen flitigt i dagligt tal.

Några exempel böra äfven liär antoras. jaeobns dirtiis ycernhuvnd
omtalas i ett testamente på 1270-taiet. Peter Fk får pengar och

en guldring i ett testamente 133.^. /V/iV A/,v./ \ ar fo'-de 1 Söder-

köping 1344. Kersten Pann var skräddare i Stockholm på 1460-

talet — äfven på den tiden var således hufvudstadc:- iyckliggjord

med en »mäster Pcdm.^ joiian Grytofot var med vid ett jorrla-
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byte i Östergötland 1377. Ulf Hvetelef namnes bland synemän

från Vifolka härad i samma landskap 1399. 1407 omtalas en gärd

i en by, »som Blåiiian boer wti» [senare afskrift] — BlåuuDi =
neger, inorian. Magjnts Doblare var med i en ransakningsnämnd

i Ingo socken i Finland 1409. Den rikhaltigaste källan för medel-

tida binamn och öknamn är Stockholms Skottebok, där de heder-

liga skattebetalande invånarna stå uppräknade, försedda just med
sådana tillnamn, som t\'dligen voro flitigt begagnade i dagliga

lifvet. Det gör ju ett komiskt intryck att se anteckningar som
följande: tLasse skaans/: si! dedit 7 sol[idos]v 1501; det är kanske

densamme, som 1502 kallas Lasse fiskare. lOleff Jansson szvijn

dedit j mark (juit» samma år. T>Lasse dvrtkep ibidem vj ore

quit» samma är, och 1502: ^Lasse dyrth kop dedit vij ore quit.^>

1504 kallas han: y.Lasse fiskcr brask dyrtkop.i' T>Elin haal i kand-»

skattade ingenting det året — haal = hal (adj.) 1. /lald (o: hållande)?

higridJi ^{y%vffuajingeyy> skattade heller ingenting det året —
- hon

var tydligen '^långfingrad^. Men -rjngridli tyivuafinger dedit iij

ore cjuit» 1502. Detta år antecknas en invånare i södra kvarteret

på följande sätt: fgatnHa articJi dedit ij ore quit» [— oring^]^ —
men 1 503 : y'Bi)gitta ganibla artich dedit 3 ore quit» och en i

innanmurkvarteret så: -^lylzla rentnji dedit ij ore quit» — hade hon

små inkomster? Likaså 1503: -^^lytzla rentan dedit ij ore quitv,

men 1504: Margit lytzla renta. ^Ragnil rynpipa dedit ij ore

quit» samma år, Ragni! vyiipipa dedit ij ore quit» 1503 etc. och

1507: »Ragni! Hi>iriks z'yn pypan dedit ij ore quit.» ]"inpipa

\'?\=^ vinr'dr\ söp hon möjligen vin? -iAnna niet inga fiender

gratis datur» 1503. -•bigridlL Xie!z perssons viet Jiojfivudit dedit

ij ere quit> 1504. i>änkia)i i lytzla nno-en dedit 4 solidos quit»

samma är; jfr 1506: T>Kadrin i lys!a mwren dedit 4 solidos quit.»

En annan lakonisk anteckning detta år lyder som följer: i=sky1it

suior dedit ij ore quit», och ytterligare en annan: i!anga Per olsson

rednacke dedit iij mark quit.» -iJiuita kattan dedit ij ore quit»

T 505. nhalta skoniagaren dedit v artich quit» 1506. Det är öfver-

flödigt att fortsätta exemplen. Ha dylika namn, öknamn och bi-

namn, i någon mån blifvit ärftliga under vår medeltid? Möjligen

skulle kanske eit och annat fall kunna påvisas, ehuru jag icke har

lyckats göra det; åtminstone är det bekant, att adliga familjenamn

sedermera någon gång uppstått ur dessa tillnamn — sådana äro

ju t. ex. Bagge, Pnl-e, Sture m. fl.

För fullständighetens skull upptar jag ytterligare ett par slag

af medeltida tillnamn.
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Förnamn ' kunde upptas som Lillnamn. Så gjorde väl herr

Mårten Liiidon)i^ borgmästaren i Stockliolm, som dödades är

1464 af en kanonkula, dä Karl Knutsson belägrade Stockholmrs

slott. Han kallas en och annan gäng Martoi Li)idor)nsson, hvilket

synes ant}'da, att Lindor})i var faderns namn. Han hade väl

inga barn, som kunde ta upp hans tillnamn; åtminstone ärfdcs

han af en bror, som Icallas herr Klaus i Åker och sålunda tyd-

ligen var präst.

Försvenskade namn förclvonima ibland. Munch uppger i

Det norslce folks historie, att en Linköpingsbiskop pä 1360-taiet

hetat Goitskalk Falkdal. ])e svenslca krönikorna kalla honom
endast »fräter Gudscalcuss o. dyk, men om han verkligen hetat

^^alkdal, så niaste det väl vara försvenskat af något tyskt Fal-

kcnthal. Vid ett fredsfördrag niellan Sverige och Kyssland 1482

var Gnrgori Rickelstt/i skiljedomare mellan svenska och ry.^ka

gränsbor. I en annan fredstralctat I497 k'allas han emellertid

RucolstODii. Arkebiskop Jacob Ulfsson omtalar i bref till Sten

Sture d. ä. år 1496 en till Sverige införskrifven t}-sk höfvitsman

vid namn "Jost Lagcylur. Samme man kallas i en t}'sk krönik-a

Jost Lorbcre. — En motsvarighet härtill pä förnamnens område
är det, då en krönika på tal om Magnus Erikssons äldre son Erik

omnämner hans gemål Beatrice, ^»que a parentibus appcllata fuit

in baptismo rregdeliji.-!> Skrifvaren har tydligen uppfattat den

tyska titeln Jräulci)'. som ett egennamn (Script. rer. svecic. III

I : iS).

1500-taIet a ena sidan fortsätter det medeltida namnskicket

och å andra sidan inleder det moderna. Sålunda finnas fortfarande

yrkes.namn, härstamningsnamn, öknamn och binamn samt ortnamn.

Exempel äro öfvertlödiga, då de äro af samma karaktär som
de medeltida. Jag anför endast ett kuriosum af det sistnämnda

slaget. Ett af de första åren på 1600-talet blef Magnus Audrecc

Mclkorsiadindal k\'rkoherde i Sigtuna efter att i 20 ar ha varit

pastor i Narva. Det något vidunderliga tillnamnet är sammansatt

af 3 — eller 2'/j — ortnamn: han var född i Korstads by i In-

dals socken i Medelpad (»JAY-padia»). A andra sidan börja som
sagdt moderna namn uppträda, först och främst hos adeln, men
därjämte väl äfvcn någon gäng hos de ofrälse. Enligt en tradi-

tion — visserligen väl oriktig; se min afhandl. sid. 65 — inom

(Schinkcl-) Bergmanska släkten skulle stamfadern, en smed i Karl-

stad på 1500-talel, ha bott pä ett berg, således varit ':'nianncn pa

bcnrei^ = Bergnian. Men namnet är nog af senare datum, ehuru





dess ursprung är riktigt angifvet. Det har också uppgifvits, att

J'11'mau skulle varit familjenamn redan i detta århundrade, men
det stämmer inte med de faktiska källorna.' Emellertid, om så

hade varit, hade det icke varit särskildt påfallande: JSÅ- fanns ju

som tillnamn under medeltiden, och det kunde efter lyskt mönster

ha sammansatts med -Diaii; jfr Hei/ie-inaji)/, Karl-i/ianu, UII-

iiia)in (af Ulrich) m. fl. Däremot måsce väl J-inniiaji vara ett fak-

tiskt hithörande namn. Ornberg uppger nämligen, att Karin

Olofsdoiter Biiytuan, som lefde 162 1, var dotter till lappfogden

Olof Andersson Burman, hvilken var af 2)V;r-ätten. Han måste

väl tagit namnet åtminstone i slutet af 1500-talet eller omlcring 1600.

Med 1600-talet och följande århundraden äro vi inne på den

moderna, säreget svenska namnbildningen med det sammansatta

nanmets två beståndsdelar fullkomligt osammanliängande. Det
har funnits två källor: adelsnamnen och prästnamnen, båda ut-

bildade under loppet af 15- och 1600-talen. De förra utgå som
bekant — delvis — från vapensköldarna, så att en lilja och en

Jiök i var sitt fält 1 vapnet ger ett Lillichook., etc. Prästerna

åter antogo ju klassiskt formade namn, vanligen med utgångs-

punkt i hemortsnamnet, t. ex. Laurentius Andrecc Fahlander
eller Cuprifalander född omkr. 15 So på -i/Fahlany vid Stora A'(9/-

/i^rberget; Svcno Endori Isogicus^ född i jänitland, prästvigd i

Västerås i6c6; Georgius Georgii Asperus, född i Lilla Aspehoda.

1588; Petrus Andreec Lexander, tydligen frän Leksand, kyrko-

herde i Rättvik omkr. 1570 o. s. v. När nu en prästson eller

annan studerande }'ng!ing slrulle ta sig namn, hade han alltså

dessa båda mönster och använde dem båda: han formade om
prästnanmet (faderns namn) genom att förse det med adlig slut-

led i stället för den klassiska ändeisen, men behöll dess början,

d. v. s. just ortnamnsingrediensen. På så sätt kommo de nu ny-

bildade namnen faktiskt att bestå af (en del af) ett ortnamn -f

den adliga slutleden. Och så var systemet färdigt att fortsättas.

När var det färdigt? Noreen uppger (i Vara familjenamn,

och i Något om vara familjenamn, den senare intagen i Spridda

studier, tredje samlingen), att på 1600-talet togo prästerna namn
efter tvä olika hufvudprinciper: dels hemortsnamnet, latiniserat

eller gra^ciserat, och dels farsnamnet, behandlat på samma sätt.

Och så inemot 1700 börjar äfven tredjt' ståndet mera allmänt anta

familjenamn. Nu är det emellertid så, att prästernas antikiserande

namn börja redan pa 1500-talet — såsom ior öfrigt nyss fram-

hållits. Visserligen gingo de i allmänhet inte i arf, utan det van-

S-— i .j o r 7 / . PasofiJiistorisk tid.^kri ft.
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liga förloppet var följande. Ericus Laurentii Helsingiiis blef"

kyrkoherde i Fläckebo i Västmanland onikr. 1580. Sönerna voro

Zacharias Erici Fleckcboeiisis och Jerernias Erici Flecktbocnsis.

— Nicolaus Erici Lindemonianns^ född 1571, blef kyrkoherde i

Möklinta 1Ö23. Hans söner voro Andreas Nicolai Hloklijiiits,

Jacobus Nicolai Moklinins, Abrahamus Nicolai Moklijiius och

Daniel Nicolai MokUniiis. Den senare var född 16 14 och dog

1668; hans barn kallade sig Kartcliii af byn Kärtila. En son

blef bergsman, en annan notarie — o. s. v. Men att undantag

från regeln finnas, är faktum, och det gäller ju just att uppvisa

dessa undantag. Petrus Olai blef kyrkoherde i Nås i Dalarna

1563. Sonen, Israel Petri Xassenins, tjänstgjorde redan 1600 i

Nås som faderns vikarie. Hans ene son, som blef kyrkoherde i

Tillinge i Uppland 1659, kallas Olaus Israelis Dalccarlus, och

hans barn kallade sig Tillman. Men den and^e sonen, Israel

Israelis Nasse)iius^ född 1619, blef kyrkoherde i Flöda 1671.

— Magnus JoJiannis WestJiius från Hälsingland var kyrkoherde

i Badelunda i Västmanland omkr. 1575 och kom till Berg 15 84.

En son, Latirentius Magul Westhius, född 15 88, blef kyrkoherde

i Hubbo, 1627. En annan son var Jacobus Magui IVesthucs,

rektor i Nyköping 1612, och en tredje Johaitiics Magni IVest/iius,

lektor i Strängnäs 1626. — Sveno Ragvaldi var komminister i

Munktorp 15S0, förmodligen död 1593. Sönerna voro Jonas

Svenonis Colunibus, född 1586, Israel Svenonis Colunibus^ född i

slutet af 1580-talet. och Petrus Svenonis Coluvibiis^ prästvigd 161 8.

Detta namn (af /^/z/äkerj är således frän omkr. 1600. kanske från

något af de sista aren pa 1500-taIet. — Så bör det naturligtvis

vidare framhållas, att prästerna också kunde ha andra slags namn
och att äfven dessa kunde bli ärftliga, alltså verkliga familjenamn.

Ett par exempel. Ericus Olai Kaxe var första lutherska kyrko-

herden i Tuna i Uppland omkr. 1554. Sonen, Salomon Erici

Kaxe, efterträdde sin far 15S5. Han hade inga söner, endast en

dotter. — Andreas JoIui?inis Gris blef prost i Broddetorp i

Västergötland 1 596. Hans son, JoIian)ies Andreas Gris, efter-

trädde fadern 1631. !\lcn dennes son ändrade namnet till Grizc-

lius. — Andreas Petri Grubb, son till »borgmästaren i Väster-.

botten» (?) Petrus Andreec Grubb, född 1525, blef kyrkoherde i

Luleå 1569. Hans bror hette Magnus Petri Grubb och var

kyrkoherde i Frötuna i Uppland, och hans (Andreas') söner voro

Petrus Andrecc Grubb, professor i Upi)sala, samt Samuel Andrecc

Grubb, som slutligen blef kyrkoherde i (Jster-Vala i Up^pland 1621.





Vidare måste jag säga, att jag inte riktigt förstår, hur man
kan göra en så skarp skillnad mellan prästerna ocli :.tredjc ståndet»

i d^tta afseende, när prästernas barn ju faktiskt kommo att till-

höra just tredje ståndet (nämligen när de inte blefvo präster eller

bönder), och sålunda detta tredje stånd mycket ofta inte tog sig

namn utan ärfde dem. Några exempel. Georgius AndrecB Em-
bring, född 1Ö63, blcf kyrkoherde i Furingstad i Östergötland

1696. Sonen Nils blef fogde på Lastad. — Haraldus Thorstam
Åskeborn, student 1672, blef kyrkoherde i Östra Husby 16S5.

Sonen Jolian blef tullinspektor i Västeras och Samuel kanslist i

kammarrevisionen. — Bcncdictus Nicolai Retziiis, född 1625,

kyrkoherde i Vänga 1656, hade en son, Israel, som blef hans

efterträdare, och en son, Johan, som blef vice president i Svea
hofrätt (adl. Rcscnstolpe). — yo/ianncs Haraldi Vällerlus, född

1592, blef kyrkoherde i Vallerstad (där fadern, Haraldus Johannis,

förut haO; samma syssla) 1627; af sönerna i andra giftet blef en

kyrkoherde, en professor i Uppsala och en advokatliskal i Stock-

holm. — Ericns Andrecc Björk, kyrkoherde i Rytterne i Västman-
land 1640, föddes i ]5jörksta löoi, son till Anders Bengtsson.

Han hade två söner, 13engt och Per, men de dogo unga. — Ivar

lUllestrlvii, student 1660, kyrkoherde i Väddö 1680, hade sönerna

Anders Hilleström, som blef faderns efterträdare, Elias, mantals-

kommissarie, Julius och Per, löjtnanter, samt Johan, landssekre-

terare i Uppsala. — Och därtill komma alla de fall, där tvärtom

prästerna ärfde sina namn från -tredje ståndet». Eitt par exempel.

iMrs BergJi. k}Tkoherde i Kumla i Västmanland 1710, föddes i

Linde 1671; namnet hade han af fadern, rådman Erik Berglu
— Petrus Ljungberg, född 166S, kyrkoherde i Solna 1700, var

son till mönsterskrifvaren Gustaf Ljungberg. — Lars XorruuDi,

född 165 1, dompjrost i L^ppsala 1702, var son till kamreraren öfver

Axel Oxenstiernas egendomar Johan Norrntan.

Af det nu sagda framgår också, att tidsbestämningen ;^inemot

1700» för tredje ståndets namntagning är för sen. Det vore väl

egentligen underligt, om inte med det uppsving, som det svenska

samhället fick redan under Gustaf II Adolf, också ett behof af

ett fastare nanniskick skulle ha gjort sig gällande. Det är väl

inte uteslutet, att man skulle kunna påvisa direkta praktiska an-

ledningar till, så att säga, obligatorisk namntagning på i6co-talet.

Jag påpekar ett fall, med Strindberg som k-älla. Han säger på
tal om r'almstruchska banken,' att hvars och ens avancedeposi-

' Svenska fCi!>et II 16S (Samiade skrifter).





loS
*

tion i banken ej fick för främmande }'ppas, Jivarfdrjitoni deti, som

höll }-äkii,'/ig i växelbankc7i, skulle taga S2g ett till- eller hinanni:

Här nedan räknar jag upp (sammansatta) 1600-talsnamn jänite

deras härledning", hvilken ju som sagdt mestadeks är att söka i ort-

namnen. Vi ha vara kandskap, städer, sjöar, berg, socknar etc.,

som lätt igenkännkga beståndsdelar i t. ex. följande namn: Amol-

gren 1691^ (Ainal), j^illinggren senare hälften af 1600-talet (/)//-

lingcw), BIckingdahl s. h. i6oo-t. (Blekinge), Carlbeck 1700*

(Twrrstorp), Carlbeclc 168S', Carlberg 1638 (/^T^rr/stad), CarJbom

milt. i6oo-t. {Karlthy), Carlgren 1670, Carlgrund 1672, Carlhainn

1690*, Carlholm 1657, Carllund 16S5'', Carllöf 1690*, Carlman

1669* (/v'^r/stad), Carlman början i6oo-t. (Ny Karlchy i Finl.j,

Carlmark 1663 (A'^r/skoga), Carlroth 1670*, Carlstedt 1663 {Karl-

stad), Caristen 1647 (ÄTzr/skoga), Carlström mitt. i6oo-t. (Karl-

stad), Detterberg 1663 (Dettern), Fahlbeck 1670-t., Fahlbcrg mitt.

l6oo-t., Fahlgren s. h. i6oo-t., Fahlsten 1678, Fahlström förra h.

af i6c)0-t., F"ahlwail s. h. i6oo-t. (>,/''<7///un:j), Fernholm 1701*, Fern-

ström 1669 (Feruebo), Frykberg 16S2*, Frykbom. 1681, Fryk-

nian 1652, Frykström 1679 (7v-r/''sda]en), Reuterborg s. h. i6oo-t.,

Reuterholni mitt. 1600-t. (/vj-tternc), Roxberg si. i6oo-t., Rox-
man s. h. i6oo-t. (Roxen), Siljefors 1691, Siljeström 1662 {Siljan),

Tengberg 1666, Tengblom 16S6, Tengbom 1669, Tenggren s. h.

l6oo-t., Tenglund 1684, Tengrnan 1663, Tengsten 1666, Teng-

ström 1688 (/dv/^ifened), Tjörndaal sk i6oo-t. (Tjörn), Wennerberg
1674'^ {Vänern), Wennerdahl 1672 ( J[v//;/r;'näs), Wennergren 1655

{Vä)/ern), Wennerstedt 1650 ( ]]'inner<i:\.å), Wennersten s. h.'i6oo-t.

(l'änern), Weitcrhanm omkr. 1650, Wettersten 1669* {J^ättern).

Andra ortnanni, mer eller mindre igenkännliga eller stym-

pade, ingå t. ex, i följande namn: Agholm f. h. i6oo-t, {Holms
sn., Uppk, pa 1300-t. kallad Agg-Åiiolui), Arbman omkr, 1650
{Arbog-A), Atterbom 16S7* (Atta)-^), Drothenberg 1657 {Drot-

hem\ Embring 1663 {Einbricke), Ehrensand 1685 {Hernösa>id),

Ersberg 16S3* {IIriks\.ov\)), Estenberg s. h. i6oo-t. (Esta), Fröman
i68o*-' (Frd\\), Greberg 1670 (Gre^oy), Grimsten 1676* (Grimsten),

Hackinrtn mitt. i6oo-t. (//<:?/arp), Harkman mitt. i6oo-t. {Harakcc),

Hillberg 1673 {Hilh), Ihrman 1659 (///rsta), Junholm 1692* {^/ju)!l'-

k(>pingo, Jäderhoim 16S8 (Jäderho), Opman 1663 (Opp)nann:\),

Otherdahl 1653 (ÖZ/^v-hälian), Slötman f. h. i6oo-r. (.S7t;/a), Sto-

berg mitt. i6oo-t. (.S7^bol), Stockenström nnitt. i6oo-t. (Stockholm),

ilfst.äiiit ånai nieJ stjärna betecknnr oainntr.grirens stutientär, ulan stjäina

hap.s födelseår.
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Synnerberg 1655 (Sy/nurhy), Tillman mitt. i6oo-t. (7>7/inge),

Tollsten 1693 (7ö//.säter), Uddman 16SS {Udäcw), Uhlbrandt s. h.

i6oo-t. (fVeäborg), Upmark s. h. i6oo-t. (Ty/sala), Wexstedt 1677*

{Wex\o), Willberg 1690' ( fjy/Zie), Wilsknian 1642 ( [TV/^Z-e), Öje-

bom 1684 ((7/Vlunda) etc.

Viktigast att reda ut äro naturligtvis de förleder, som utgöra

vanliga appelativcr, just emedan det appellativa elementet sä godt

som alltid är endast skenbart. Jag nämner exempelvis nägra

grupper och ordnar dem rent mekaniskt efter den olika appella-

tiva betydelsen, hvarvid just det onaturliga och mekaniska i denna

indelning desto klarare framträder. Så godt det låter sig göra,

anför jag namnen i kronologisk ordning inom varje grupp.

Ädjektiver: 1^'riberg 161S (ändradt från /'>/gelius), Djupen-

gren f. h. i6oo-t. (Djuptdx^X), Strengberg mitt. 1600-t. {Sträiii^\As),

Svartman mitt. 1600-t. (fadern kallades Szuirte Sven), Nyman mitt.

i6oo-t. (ändradt frän AV/zman), Blidberg 1639 (Blidshcvg), Kall-

ström 1642 (ÅYT/Znäs), Grönvall 1649 (ändradt fr. 6"/7/;/wald),

Gladhem 165 1 (6'/^cfmgstad), Sellman 1654 (.S"<>7/ebräten), Gråberg

1656 (Riddarholmen = Crclmunkeholmen), Clarstedt s. h, i6oo-t.

(ÄVrträlfven), Räfelt s. h. i6oo-t. {RådTi), Bredberg 1665 (ÅV^dared),

Nyström 1690* (.Vjköping), Sällroth 1671 (5/?7/eryd), Lettström

si. af 1600-t. (Xc'/äifven), Xykyrk s. h. i6oo-t. (.V;'kyrka), Grön-

vall si. af i6oo-t. ((^rciwvallen).

Olika slags själstillstånd o. dyl.: Ångerman 1612 {Ange7'-

manland), Roberg 1666 CAV?berga), Lugnberg 166S (Lngfrds), Seger-

stedt 1670 (5(fi,vrstad), Segeroth 1691* (fadern kallades Scg-er

Orre), Fiedengren 1683 (Marie/rtv/). Fredsberg s. h. i6oo-t.

(/'>^<7'j.-berg).

Öfvernaturliga väsen: Engelholm omkr. 1651 (ir;/_t_'"£7holm),

Engelstad omkr. 1656 (l//ge/stad), Engeldahl 1659 (iiz/^r/holm).

Yrkesnamn och titlar: Herrlund mitt. i6oo-t. (/A^rrtorp),

Smedmark si. i6oo-t. (S^/wäsiorp).

Kroppsdelar: Örbergh 1693* (Örtomta), Adervall 1699*

( 67/rf'(fvalla). Kindmark si. i6oo-t. {Ki)id).

Metaller, råämnen, verktyg, föremål o. d\"l.: Blyberg 1601

(AVjberga), Cronbäck f. h. i6oo-t. (^Kronohy i Fink), Sparrman

1609 (5/<?/';-satra), Stälberg gymnasist 1644 (67<:?/ared), Tegelsten

f. h. 1600-t. (7i«;i,'-^Vsmoia), l'hrman 1655* (6'';asa), Tingvall f. h.

i6oo-t. {T:ng\:i\\di), Ullman 1636 (TZ/sgarden), Kilman 1Ö39 (Gam.-

mal/v/), Gernman 1660* (7ä/-;rd), Tingelman mitt. i6oo-t. {Tnig-

stad), Tingclholm 1644 ( Tiiigv^ild), Kilberg 1666* {Kzin), Kilman
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1642 {Kih), Kilström 1646 (K/h), KlqckhotT 1647 (ändradt från

K/ocÅ.-ho\'iv.s, tyskt namn), Stählgren-.omkr. 1650 (af Gren efter

mönster af Hammar > ^/r^/hammar), Ullbom mitt. i6oo-t. (fV/cvi).

Hammardahl mitt. löoo-t. (Lilla llainnnii), Ullström mitt. i6oo-t.

(f///erud), Tcgelman mitt. i6oo-t. (tyskt namn), Hornschöld 165

1

(ändradt fr. //<?/7/sched), Rinsjhem 165 1 (ÅV;/^'-ome), Chronbergh

mitt. i6oo-t. (Lands/-n^/(<7), Tingberg 1652 {Ting\'d\\-ei), Hammar-

berg 1653 (ändradt fr. Uannnannws), Malm.berg 1653 (Stora JA? ////),

Hammarström 1653 (]^ock//a;;//7/^r), Tingström 1673* {Tiiii^wdWA),

Ullberg 1674* (67/erud), Kilberg 1657 (/vV/a), Wagnström 163S

{]^i7g)ishvon), Hammarvik s. h. i6oo-t. (HäradsZ/r^Z/V///^?;-), Kilström

1661 {Kilw). Wasberg 1682*' ( r<:75bro), Billgren 1663 (Äy/ingen),

Tjäresten 16S3* (ändradt fr. yV^vv/sten), Malmklyft't 166.S (från

Falun, väl af grufvans uialniklyftor*). Ramberg 16SS* {Raui-

botorpet), UUholm 1690* (f/V/crud), Ullstedt 1693* (c/7/erud),

Kilmark 1677 (Rasbo/-//), Hornstrand 1686 [Iloni), Saxholm 1688

(5crahyttan).

Vistelseorter af ngt. slag, byggnader o. dyl.: Broman 161

5

{Öxitbro), l^yström börj. i6oo-t. (ändr. fr. i)/Vstroem), Sahlefelt

kom till Sverige 1633 (tyskt namn), Grafman 1639 {Grä/\c)

[af en följande generation ändradt till Graffman], Tornberg 164O

(Öfver- 7'<?; //e), Sahlström 1649 {SalR), Broberg, Broman mitt.

j6cc)-t. {Bro), Sahlbcrg mitt. i6oo-t. (.SVz/aj, Gawelström mitt.

i6oo-t. (Gäfle, GafvcrAn), Thmiberg mitt. i6co-t. {Tnn2.), Salman

1675* \SalQ\\\), Hallman s. h. i6oo-t. (Hardemo — ^>Hall\\\<i'),

Browall s. h. i6oo-t. {BrowÅW), Boberg 1655 (Axberg), Bodbcrg

1656 {Bod-åxwc), Boberg 1656 (Ä^darne), Broberg 1661 {Brchy),

Gawelholm 1690* {GafveP&\\), Thunman 1672 {TuiiTi), Spongbcrg

omkr. 1673 {Späng\\w\\.), Broberg gymnasist 1694 (Öre^;v), Bro-

qvist 1683 (i^r^by), Tjällman si. i6oo-t. {Tjälshy), Borgvall si.

l6oo-t. (Go\.tborg), Murbeck si. i6oo-t. (tyskt namn), Ovarnström

i6oo-t. (namnets förste bärare skulle varit mjölnarc 1. mjoliiarson).

Meteorologiska eller astronomiska företeelser o. d}I.: Tide-

man börj. i6oo-t. (det gamla förnamnet, upptaget ss. tillnamn),

Hagelberg 1625 {liaglahtxgQ.i\ Hagelberg f. h. 1600- 1. Hagel-

berga), Solberg omkr. 1630 (5<5>/berga), Stiernman mitt. 1600-t.

(Stjärna rusthäll i Gamla Uppsala), Uimberg mitt. i6oo-t. (Z^/;//bo),

Solberg 1641 (;5^?/berga), Juhlbeck 1667* (J/z-Zita), Winterroos

mitt. i6cx3-t. (U/;z/rosa), Timberg 1663 ( 7/";//bergshagcn), Brand-

berg 166Ö {Branihior\)), Solblom 1667 (5'-'/bcrga), Timvall 1668

(Tw/melhed), Snöbohm si. i6oo-t. (Lilla 6V/«^'grinda).
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Träd- och växtnamn o. d.: Pilgren löoc»- talet (möjligen ättling

af en gammal adlig ätt Pilcgroi^ som redan -pa i6oo-talet ansågs

utdöd), Enefclt början i6oo-t. (Västra Ent\)y)., Lindberg början

i6oo-t. (ZZ-i/^/esberg), Appelman 1Ö22 (yi/ZiVberga), liasselbcm 1622

{Hesslehy), Ekeroth f. h. i6oo-t. (/:/'sjö), Ekermann 1624 (^/'sjö),

Ekbom f. h. i6oo-t. (ii/'sjö), Rothoff 1624 (ändradt fr. /?<?/hovius

af A'<?/sjön), Poppelman kom till Sverige 1627 (tyskt namn), Ene-

quist omkr. 1629 {Eiiehy), Lindblad f. h, 1600- 1. {Liinic.sh exg),

Lindeström f. h. i6öO-t. (ändr. fr. Lind), Rothnian 1654* {Rottw^),

Ekman 1636 (ZT/^eby), Liungberg 1656* {Ljniighy), Hasselgren

1656* {Hassle), Ekeberg midt. i6oo-t. {Ekchy), Ilasselbcck 1639

{IJasselhick), Ekman 1639 (^/(-eby), Björkman rnidt. i6oo-t.(Z-^/7v-/{x'-

ryd), Aspman 1630-t. (.-Isy^eboda), Abdstedt kom til! Sverige pä

1630-t. (tyskt namn), liarkman omkr. 1640 (BarÅ^s^a.), llesselgren

1641 (Hi'ssc/skog), Ha.sselbom midt. i6oo-t. (/2'c7sse/ho\), Lind-

gren 1643 {/J/idberga.), Heggegren 1665* (rÅfj^-grsleå), Enman
midt. i6oo-t. (i:';/eb}'), Eneberg 1667* (Entorp), Elmberg 1648

(7:7;//eberg), Hasselman 1669* (Hassi-/a.), Widebeck 1649 (efter

•Z'/V/^buskarna vid föräldrahemmet), Lindgren midt. i6oo-t. {Lind-

råga), Hesselgrcn 1670* {^Ilcsschkog), Lindqvist 1650 {IJndc-

hult), luigren midt. i6cxD-t. (Östra Eutby), Granhamniar midt.

löoo-t. ((7r^?.vhammar), Enmark midt. i6oo-t. (TT/zköping), Aske-

bom 1672* {Aska), Ulmstcdt 1653 ((:V;;/stad), Liungbergh

1654 (Ljung-hy). Hallongren 1674* (ändradt fr. LIa/Ieiigr(t\\),

Löfman 1676* (Väster Löfst^). Ahnqvist 1657 (efter en ahii pä

fädernegården i dVwestads sti.), Eneberg 1657 {Enchy), Törncvall

s. h. i6oo-t. {Tönic\-3.\\a.), Ahlström 1679* (^i/strum), Palmroot

1659 (ändr. fr. Pa/nzgvQn), Lagerlöf omkr. 1660 (af lagerträdet),

Lindvall s. h. i6oo-t. (Z/;/köping), Ljungqvist s. h. 1600-t. {Ljung-

hy), Cederholm 1680* (af cederträdet), Almquist s. h. 1600 t.

<^/wunge), Espman 1660 (Esjö), Widman 1661 (

/

'zV/by), Lind-

berger 1661 (L/j/dcshcrg), Mosberg 1661 (J/osshy), Törnedahl

1681* { Tor.'lestorp), Örtendahl 1663 {Örten), Björkegren 16S4*

(Björ/cenäs), Ekerman 1664 (/:7-sjö), Ulmgreu 1ÖS5* (Ö/westad),

Ekman i685*(i:7-edal), Dillman 1665 (/).'7/näs), Ahlrot 1666 (A/a),

Lindewald omkr. 1666 (fadern hette Z/;^^v'Vvallius), .Almgren s. h.

i6oo-t. (^///vesasen), Ahlberg 166S (A/ingsRs), Ekendal 166S (L:Å-e-

dal), Ekman s. h. i6oo-t. (/:7ebyborna), Lindmark 16SS* (Lin-

köping), Almberg 1670 (A/j//ön), Ahlström omkr. 1670 (.i ./st rum),

Lindman 1670 (Lindrum), Ekberg 1672 (y:7-enäs), Ekeberg, Eke-

brodd 1673 (EÄehy), l::kbom 1673 (/:77bcrg), Lindmark s, h.
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i6co-t. {Lindom), Ekewaldh 1695" (fadern hette EichwzWms), Ene-

man 1676 (/Tz/köping), Cederholm 167S (äiidradt från Ceder\\](i\\r\).

Lindevall 1678 {Li/iiievöd), Loenbom 1670-t. (Zci;/shult), Ahlstroni

1680 (Västra .iAtad), Furiigren 16S0 {luiiho). Ljungqvist ijoo*"

{yitng), Ljungberg 1701* (LJ/nii^hcm), Ljungdahl 1682 {LjiDig-

hem), Aiström 1685 (^i/ingsäs), Lindahl i68o-t. (Z./«neryd), Eke-

roth si. i6oo-t. (7:7'sjö), Hasselström si. i6co-t. (Hasse/(ors), Eke-

löf si. i6oo-t. {IiÅsjö), Ekvall si. i6oo-t. (i:7'sjö), Granberg s.h.

i6oo-t. (Ytter- (.7/7/;/), Palmgren si. i6oo-t. (af yipalmtr'adeh> — sal-

jen, Salix). Löfcjuist s. h. i6oo-t. (Väster Lofsi^.), Loenvall si. 1600-

t. (af en löiu! pä fädernegården), Lindman si. i6oo-t. (Z-zV/^/liem),

Lindfors si. i6oo-t. (Lindiors).

Terrängori): Dalberg börj. i6oo-t. (Z^^z/sland?), Stenqvist börj.

i6oo-t. (5/<;7/qvistaj, Dalman börj. i6oo-t. (Xadenrt'*^/ i Finland),

Kjällman börj. i6oo-t. (ändradt fr. ÄyVV/Zstadius), Lideman f. h.

l6oo-t. (/././köping), Dahlström omkr. 1610 (ln^/<'7/), Lithman 1612

{Stcnhvo), Bergström 161 3 (Sala, SdXöcrgct), Lundeblad 1615 (Lun-

den), Edman f. h. i6oo-t. {Ed), Forsman [640* {Forsnås), Kjell-

inan 1642 ' (/w//äs), Kullberg, Kullenberg f. h. i6oo-t. (Kinne/v/^/Zr),

Berghusen 1626 (fadern hette Bcrg\\\s), Kiällman f. h. i6oo-t. (Si-

källa), Walierman 1624 (fadern hette Ualicnns), Hedman f. h.

i6oo-t. (/iV^esunda), Åkerman f. h. i6co-t. {Wåiierålcr), Åker-

blom f. h. i6oo-t. {'Meååkcr), Sandberg f. h. i6oo-t. {Saiid^.), Nor-

man f. h. lÖGO-t. (Aw-berg), Wallenstedt 163 1 (fadern hette JVa//-

ius), Nohrström midt. i6oo-t. (I\Iora .\'('ret), Kudberg 1632 {R?/d-

berga), rlellman 1634 (/AV/a), Norman midt. 1600-t. (Acvaj, Aman
1657* (.imot), Kjcllman 1658* {Källhy), Lundersten gymnas.

1661 (I^nndhy), Wichman 1661* ( F//'ingstad), Hedman midt. 1600-

t, (IJtdcmov?.), Kullberg midt. i6oo-t. (/w/r//torp), Edberg midt.

i6oo-t. (7:"t/sberg), Swedman midt. i6oo-t. (Si't'dvi)y Daalhem midt.

i6Do-t. {I^'fihcm), Landtman gymn. 1641 (Z,a;/<;/vetter), Högman
1661 * (/Icigho), Bergman 1642 (Görans^^r^'-), Wallman 1643 { Vall-

hy), Bergman 1646 (fadern hette l^crg). Hedman midt. i6oo-t.

(j^Vv/emora), Lundberg 1666* (Lundew). Hellman 1646 (/y<;'/ghultj,

Elfstrom midt. i6oO-t. (.-iV/dalen), Norberg 1647 (.\''^;rberg), Berg-

man 164S (Bfrgdi), Kullman 1648 (KinneA7i;//r), Rudberg 164S

(/^Wberga.), Xäsman midt. i6oo-t. (af förnamnet AV/.sbo). Flod-

man 1 608* iVmwtJlod), Åkerman, Akermarck 1649 (öivers. di Agri-

cola), Dahlborg midt. i6oo-t. (fadern hette Da/ilsson), Hedenqvist

midt. i6co-t. i ILrdfmord). Bergbom midt. i6oo-t. (ändradt fr. Birr-

baum), Lundman 1669* {Lund\ Gästrikl.;, Engvall 165 1 Q^oxxäng),
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Beckman 1672* '{Bäc/cQVi), Hedenberg midt. i6oo-t. (HedcmovK),

Edström 1652 (/iVstena), Hai^elund 1652 (//^i^'by), Lundberg 1652

{Linidhy), P^lfström 1652 (.-JV/dalen), Svedberg 1653 (Si't'dQn), Berg-

quist 1654 (fadern hette Bl^x), ilagenbcck midt. i6oo-t. {flaho),

Hagman 1674'* (Ilaho), Forslind midt. i6oo-t. ( Östan /ö;-.»:), He-

dendal s.h. i6oo-t. (Hfdcmovix,), Sandberg 1654 (Sandhy), Sjö-

berg 1675* (Berg-syti), Rydbeck 1655 (/u^/a), Eltsgraf 1655 (byn

Gröf vid ä//ven i Gagnefs sn.), Åkerberg s. h. i6oo-t. (AÅrrhy),

Becklind 1676* (Bäc/Ald), SiÖbergh 1677* (Sjöanås), FjellstrÖm

1657 (frän Lappland, fjalh-n). Öman 1677* (Hemsiv/), Högvall

1Ö58 {Ilöi^hy), Fjellman 167S* [Fjä/lcn). Rydhell s. h. i6oo-t.

(Ryd-A), Beckman omkr. 1660 (Back), Öman s. h. i6oo-t. (Ökna),

Lundgren i66r {Lund i Västergötk), Norberg 1661 (.Vtrbcrg),

Liedberg s. h. i6oo-t. (Z,/(^köping), Clefberg 16S2* (Kinne Klcf\2.)^

Vadman 1662 {Vad^y), Litheim 1663 (5/^7/gardshult), Hedenskog

1663 (//dv/iv/skoga), Lundbeck 1684" (BastZ/V/z^T^a), Ågren 1664 (fr.

Karlstad, dar äii gyenar sig), I^erghem 1665 (fadern hette Bcri:^-

hemius, frän Berg), Holmbeck 1665 (//i; ////inge), Edman omkr.

16Ö5 (/:dti), Steenbeck 1666 (Sfe'uset), Åkerblom 1667 (Vingäke-r),

Lundberg 1669 (Södra Lund i Östergötl.), Lundgren 1669 {Lun-

//agården), Dalman 1669 (L^r/hem), Sandmann 1669 {\\-kxx\ösa)id)^

?Iellstedt s. h. i6oo-t. (/7^/gestad), Höglund 1670 [Hög), Wall-

stén, Wallstedt, Wallstrom 1672 (fTzZ/by), Rydberg 1672 (fadern

hette /vjv/elius, fr. Östra Ryd), Rydberg 1672 {Ryda), Öman 1672

(Alörkc^), Lidberg s. b. i6oo-t. i /./V/köping), Lundstedt 1673 {Lund
i Värmk), Lundbeck 1673 (Zz/z/c/Lackten), Ruderberg 1673 (fadern

hette AV/^/d7'bcrgius, fr. Rud), Dahlqvist 1694 (Z)^//sland), Xorbeck

1674 (A^c^/amga), Lidholm 1674 (Z/V/köping), Fjellman 1674 (FJal-

/ane), Lidström 1675 (Hjärpås vid Luia.x\), Forsberg omkr. 1675

(Östan Av'.v), Kullberg 1676 (Häste/v/Z/a), Elfsten 1670 (fr. Bjärby

vid Sköfde; en älf flyter förbi), Hedengrahn 1677 (//tv/éinora),

Holmberg 1677 (Hohiihy), Plagström 1677 [Blaga), Wallqvist 1697*

(r^?//by), Wallbeck 1697* ( l^allhy), Rudstedt 1678 (Rud), Heden-

sten 167S (/A\'/d'mora), Wikman 1678 ( fV/^-atorp), Xorström 1699*

(Nor), Sandahl 16S0 (5<^//^/hem), Dahlstrand 1699* {Da/3.), Lithberg

1680 (5/iV.'storp), Rudberg 1700* (Rud), Moberg 1681 (J/6'), Sjöberg

1681 {Sjön), Sundbeck 1681 (5//////ersberg). Norgren 16S2 (A'<9/-a),

Stenbäck 16S2 (af en sten i Lailiela bäck, Finl.), Berggren 1702*

(fadern hette Bergxixs), Hedman 1684 (/Av/emora). Lidbeck 1684

(^Skärstad vid Lidan), I^ergmark 1684 (fadern hette Bc'rgin), Åstrand

16S4 (-i by), Engvall 1685 (.-i«^'-esgärden), Nordahl 1691 {Å'orii),
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Nohrbor- 1692 (Xorhcr'-), Flodstedt si. i6oo-t. (F/o,i?.), Stenham-
niar si. i6oo-t. (Västra Stn/hy), Stenman' si. i6oo-t. (fadern hette
Sfi-mus), Sundberg- si. i6oo-t. (ändradt fr. .v/;.v/ius). Wadsten si.

i6oo-t. (/7z^;'stcna), Åman si. i6oo-t. (Jmäl), Wickbom si. i6oo-t.
(F//'bolandet), Hoc(vall si. i6oo-t. (Böo-vaW^)^ Dahlgren si. i6oo-t.
(Ba/en), Lundsberg si. i6oo-t. (L?^n</s pa Gottl.), Clewberg si.

i6oo-t. {Klef).
Djurnamn och delar af djur: Skatelöf 1644- (.S"/v7/^löf), Bi-

berg 1630 (ändradt fr. /.Vdenius, frän By\ Renhorn 1Ö34 (fadern
hette ReJui), Tärnman 1664* (Tär?t?i), Falkenberg midt. r6oo-t.
(/v?//r//berg), Ternström 1648 (Tärn^), Bjurman midt. 1600-t.
(^7'//rsäs), Myrman 1649 (Hass/z/jva), Falkman midt. 1600-t. (/v?//--
enberg), Hjortzberg 1652 (///^rA-berga), Giälman 1653 (ändradt
fr. /rv/man), Fogelberg 1677* (/^.'./vik), Djurberg 1659 (Djnr-
berget), Tranberg 1660 (/"/-^//eberga), Jijurberg 1663 (fadern hette
I'Jiir\ Wahlund 1668 (/'^/unda), Wahlberg 1668 ('/'^?ra), Fogel-
berg 16SS* (/v^v/as), Renström 1669 (Renst^), Falkenholm 1691
(fadern hette Faichovms), Gielberg 1677 (^,/7/aryd), Svanström
1697* (Ävr;/skog), Djurman 1679 {^J!^rA\ Hvalberg 1680 (Va/-
stad), Starbeck 1680 (.S'/.?/bäck), Lombcrg omkr.^öSi {Lomc-
landa). Svalgren s.h. i6co-t. (modern hette Äw/a), Ha^germark
1688 (fadern hette /%'-r/man), Ilvalström 1690 (F^z/stad^ Oxen-
dal si. 1600-t. (fadern hette Oxe).

Väderstrecksnamn: Wcsterlös omkr. 1624 ( F^.v/£/-lö.sa), Wes-
terman midt. 1600-t. (tyskt namn), Österman 1655* (ändradt fr.

Ösicmus), Westerman 1640-t. ( r7/.sYmanland), Wessman 1668*
(FrtjT/manland), Westman midt. 1600-t. (fadern hette [[>.s7hius),

Söderman midt. 1600-t. (fadern hette y^//.v/;r/ius, fr. Södra Täb>').'
Nordberg 1670* (fadern: A'^;-enius), Norrman m.idt. 1600-t. (Norr-
hy), Norrström 1671* (A^./r/-by), Östman 1661 (äverbacka), Nord-
lind 1662 (fadern hette .A'^/-enius), Norrman s. h. i6oo-t. {Nor-
unga), Sörström 1670 (SörQ), Westberg s. h. i6oo-t. {]^ästtv'is),
W estenstrand 1673 ( r./.-/.v-vik), Westerdahl 1676 ( /7?.-/£;-vik), Sö-
derstrand 1700'- (5.;^.7-köping), Södergren 1683 (5^;^.7-köping),
Westbeck s. h. i6oo-t.

( f7/.s7eras), Westerheim s. h. 1600-t. ( F.7.y/.v-
vik), Nordstcdt si. i6oo-t. C\7^rrköping).

Vara borgerliga, sammansatta namn uppträda således fullt fär-
diga^ vid midten och slutet af i6oc-talet. Det gäller nu att i

nvarje särskildt fall konstatera eventuella föregångare och mönster.
För att klarlägga uppkomsten af ett namn på Lind-, t. ex. U/id-
hcrg frän Lindesberg 1 förra hälften af i6oo-taIet> måste man
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framhålla följande fakta. Det var vid denna tid, som de af ort-

nanm bildade prästnamnen började omstöpas till t\äledadc, sä att

förleden kom att bli en ortnamnsingrediens. Och detta var efter

mönster af adelsnamnen, som ocksä utbildades vid denna tid. För

det tredje hade det enkla namnet Liud funnits läni^t tidi-^are,

redan under medeltiden. För det fjärde var slutleden -berg

ingalunda ovanlig under föregående tider, genom att ortnamnen

som sädana upptogos till personnamn under medeltiden. För det

femte fanns tj^ska namn, som kunde tjäna som förebilder: Liiiden-

blait t. ex. namnes ju redan i början af 1500 talet (Scripi. rer.

svec. III i: 305). Gäller det namn pa Ros{en)-, far man komma
ihåg adelsnamnet Rosevgrcii af är 1534; vidare namnes en Hans
Rosenbom (t\'dk tyskj ss. varande i Gustaf Vasas tjänst 1547 etc.

II 2. Del vore meningen att med siffrornas hjälp — alltså

så exakt som möjligt — besvara åtskilliga viktiga frågor. Jag
nämner följande:

a) Vid hvilkcn ålder har man i allmänhet tagit sig namn?
Svaret torde väl bli, att i regeln har det skett i 10 å 20-ärsåldern.

b) Hvad har namntagaren haft för olika möjligheter vid namn-
valet? Om vi inskränka oss till ortnamnen, af hvilka ju de flesta fa-

miljenamn äro bildade, så kan man resonera ungefär pa följande sätt.

En person från P//s']ö i Sjösås socken i Kronobergs län kallar sig

Pihlblad: i detta fall föredras alltså pilen framför de andra möj-

ligheterna Sjöblad, Asblad, Kronblad. Om man undersöker de

förefintliga möjligheterna på deita sätt i ett tillräckligt antal fall,

kan man ju se, hvad som verkligen valts och hvad som undvikits,

d. v. s. hvilka konkurrenter som besegrat sina medtäflare i denna

»kamp för tillvaron:, och därmed konstatera de olika smakrikt-

ningar, som gjort sig gällande.

I sina allmänna drag äro förhållandena härvidlag sedan länge

allbekanta: det är träd- och växtnamn samt väderstrecksnamn

och terrängord (berg, dal etc), som valts framför andra.

c) Har namnvalet varit beroende af namntagarnas härkomst?

Ha bondsöner tagit sig annorlunda beskaffade namn än t. ex.

borgarsöner eller prästsöner- I allmänhet får väl frågan besvaras

med nej. — Sven Sehuberg blef stud. i Lund 17 18; han var son

till en i>schuvc\'<xc\\^xr> i Varberg. Här har således faderns yrke,

fastän på ett särskildt sätt, varit afgörande för namnet.

d) Har samhällsställningen inverkat pä namnvalet, sä att t.

€x. (blif\andej präster skulle ha tagit sig andra namn än (blifvandei

ämbetsmän eller affärsmän o. s. v.r Hvad de sammansatta na:;-'.]:c;i
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beträffar, ar det väl i allmänhet ingen olikhet i detta afseende.

äfVen orn ett och annat undantag kan framvisas. En kyrkoherde
Angerbcr:^ hade en son, som tog landtmätarexamcn 17^0 — han
ändrade da namnet till Aih^iihcrg »för dess närmare öfverens-

stämmelse med metieen». En Jcrnkrook i midten af i<Soo-talet

var son till en havimarsuicd (äfv. han för öfr. af sma. namn).

e) Har nanmvalet varit olika i olika trakter af Sverige? 1

stort sedt får väl frågan äfven här besvaras nekande — naturligt-

vis utom för sä vidt de till grund liggande ortnamnen äro olika

i olika landsändar. Men ett och annat undantag fmns väl. Bir-

ger Wadstrom föddes 1790 i Halland. Eödelseorten lag vid ett

vad i Viskan. — Sh-aiidina/i togs i slutet af iSoo-talet, på förslag

af läraren i skolan, af en yngling, som hade sitt hem vid stran-

den. — En skomakare pä St)Tsö lär heta Hafstrand och nam-
net vara valt med hänsyn till ortens läge.

f) Har namntagningen varit olika under olika tider? Finns
det spår af de olika århuiulradenas olika stämningar i de samman-
satta namnen? I allmänhet finns det väl inte. ]3ylika olikheter

äro ju företrädesvis af formell natur och kunna sålunda konsta-

teras hos namn, som kunna ändra form: Acrelius t. e.x. är ju

1600-tal, Acrel 1700-tal. Men de sammansatta namnen kunna ju

inte ändra form och torde därför vara ungefär lika under olika

tidehvarf (naturligtvis raknadt endast frän 1600-talet).

II 3. Här skulle belysas och förklaras de fakta, som förut

konstaterats.

Hvarför öfvergingo aldrig yrkesnamnen i större utsträckning

under medeltiden till att bli ärftliga? Det kan inte gärna bero

på alt svenskarna skulle ansett dem för simpla, ty dels ha inte

heiicr norskar och danskar dylika namn, och dels voro de medel-
tida skråna på sitt sätt förnäma institutioner snarare än simpla.

En annan förklaring måste sålunda ges. Jag citerar mina egna
ord: »Det är ju faktiskt, att städerna hos oss under medeltiden

icke nådde den blomstring och utveckling, som de kontinentala

städerna tillkämpade sig. Den rent svenska handeln och industrien

måste ju dessutom förkväfvas af det myckna tyska öfverväldet.

Man kan säkert påstå, att vi i allmänhet inte fingo några stora

myndiga och inilytelserika köpmans- eller handtverkarsIakLcr, där

\'Tket med stoltliet gick i arf frän far till son och £.4'.son etc.

Men just detta är väl liktydigt med att förutsättningen ior yrkes-

namnens öfvergång till ärftliga namn saknades.) Emelier-ia är

.saken nog inte utredd härmed. Det är ju nämligen samma ior-
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hällande med de andra slagen af namn. Afvcn frånsedt det oför-

nekliga faktum, att en hel mängd namns ärftlighet på grund af

källornas bristfälHghet kan vara omöjlig att' konstatera, så är det

väl i alla fall tydligt, att i någon större utsträckning ha inga slags

namn under medeltiden öfvergätt till ärftliga familjenamn. Om
det ocksä kan vara mindre underligt med öknamnen o. dyl. namn,

så är del väl i stället så mycket mera påfallande med t. ex. ort-

namnen. Dessa voro ju först och främst ganska vanliga, vidare

voro de väl från början af aristokratisk natur — den förste, jag

känner, som upptagit ett dylikt namn, var riddare — och .slut-

ligen hade cle den för svenskarna — liksom för de flesta andra

folk — tilltalande egenska})en att vara utländska. Visserligen ha

de nog, såsom- förut påpekats, förutsättningar gifna i inhemskt

namnskick, men de uppträda dock, såvidt jag vet. först under

Folku.ngatiden, då Sverige började dragas in i fastare förbindelser

med utlandet och då just hos en frälseman, alltså hos en samhälls-

kla.ss, .som naturligtvis först och främst blcf utsatt för utländska

intlytclser, och därför får man väl anta, att tysk påverkan varit

en hufv^udsakiig impuls till deras framträdande. Det är dä således

tydligt, att förutsättningarna i allmänhet för familjenamns upp-

komst saknades i det medeltida Sverige. I England, Frankrike

och Tyskland började de redan på i lOO-talet. Hvad är skillnaden?

Det är väl här samma orsak som vid yrkesnamnen: det saknades

i allmänhet — inte bara bland yrkesidkarna — stora, så att säga

mäktiga, framstående släkter, som kunde uppbära och ha intresse

af ett gemensamt familjenamn. Man hade väl hvarken intresse

eller behof af familjenamn: eljest hade de väl ändå uppstått. Man
kunde reda sig ändå. Folkmängden var ringa, förbindelsen mel-

lan olika landsändar bristfällig, alltså inbördes isolering,' samhälls-

lifvet väl ganska tynande under det utländska förtrycket — under

sådana förhållanden kunde knappast familjenamn behöfvas. Och
märk också, att i de flesta fall, där familjenamn verkligen kunna

påvisas, så är det just hos de stora, mera betydande släkterna.

— Detta är t}'dligen en. intressant fråga att undersöka: i hvilken

män familjenamnens utbildning sammanhänger med lifligare eko-

nomiska och sociala förhållanden i allmänhet.

De moderna namnen torde genomgående vara likformiga och

oindividuella under alla tider, i stort sedt fullständigt beroende at

rtnamnen. Ilvarpå beror detta.- Det är väl så, att systemet, när

' Hvem kan jä^.;a i liviiken grad hela v.\r lii^toria intill denna da'^ har iidit

af detta faktum?
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det en gång- var färdigt, fortsatte af sig sjalft, genom vanans makt.

Jag citerar fortfarande mig själf: »Man har hållit sig inom de en

gång gifna gränserna utan att egentligen ha anledning att reflek-

tera däröfver. Det är en faktor, som nog härvidlag är ganska
viktig, och det är namntagarnas älder. I allmänhet ha nog nam-
nen tagits vid unga år, dä individen just inte haft någon annan
uppfattning af saken än den han fått af äldre personer, hvilka

förut själfva gjort på samma sätt, eller också har namnet rent

af inte tagits utan gifvits, nämligen i skolan af lärarna eller rek-

torn, alltså åt barn som naturligtvis inte alls reflekterat däröfver
— förr än kanske efteråt. Och att dessa namngifvarc skulle hålla

sig till det traditionella systemet, var ju naturligt. På detta sätt

har säkert en massa namn (Icanske de flesta.^) tillkommit. ^ Nu
kan man dock tycka, att i alla fall »denna vana att uppta ort-

namnens bestandbdclar, och hufvudsakligen naturorden, i person-

namnen inte skulle ha kunnat uppstå och utveckla sig, om inte

det verkligen hade funnits på djupet en gifven bestämd smak och

verkligt tycke för dem hos svenska folket — ett svenskt särdrag

alltså^. Jag vill nu lägga några reflexioner till detta. Namntag-
ningen har väl egentligen i de flesta fall varit så mekanisk, att

den knappast ått^öljts af andra känslor än belåtenhet med typen
— .och ofta inte ens det, utan tvärtom (ibland når namnet gifvits

af öfverordnade). Om inte tyskar, fransmän och engelsmän hade
utbildat sitt namnskick förr än på i6oo-talet, hvem vet, om inte

de då också bhfvit ungefär lika beroende af ortnamn och adels-

namn som vi? Det är vidare en sak, som jag inte har fullt klar:

om jag år från en ort Lundby, röjer jag mindre naturkänsla, ifall

jag som dansk kallar mig Lioidby, än ifall jag som svensk kallar mig
Lundgren? Och om en person är från Sjötorp eller Sandbacke7t

och kallar sig Sjögren eller Sandberg, så är det väl i första hand
knappast någon känsla för sjön eller sandoi som sådan, som leder

honom, utan det är just tanken pä hemorten med dess minnen,

som 'påverkar honom, alltså hembygdskänsla snarare än natur-

känsla. Man kan väl undra, om inte detta är just den form, som
den s. k. naturkänslan tar sig hos folk i allmänhet: en dalkarl

har nog mindre känsla för berglandskap i allmänhet än för Siljans

blåa berg — en norrlänning är nog mera likgiltig för sydligare

trakters skogar än för den stora granskogen, i hvars närhet han
växte upp — man kan komma i stämning vid tanken på björkarna,

som växte vid ens fädernegård, och ända vara slö för skönheten
hos kanske mycket vackrare björkliagar etc. Men liknande imliir-





känsla-I- ha väl alla folkr Och till sist: om man är från t. ex.

Häldala^ visar juan väl lika mycken — o: angefär lika liten —
naturkänsla genom att kalla sig Cavalliiis som genom att kalla

sig DaJilströDir Och hur ofta kan det inie ha händt, att en

person kallat sig t. ex. något på Berg-, inte det ringaste med
tanke på naturen, utan därför att någon viss person, som han

känt, hetat på Berg-.- Det är sålunda inte alls gifvet, att en

förled, som blifvit vanlig och omtyckt, blifvit detta bara på grund

af sin speciella appcllativa betydelse; det kan vara åtskilliga andra

orsaker. Och förleder utan någon egentlig betydelse, såsom t. ex.

Carl-, JVa/i/', kunna ju ibland bli nästan lika vanliga och omtyckta

som de med utpräglad och »tilltalande? bet_\-delse, så att de äfven

attrahera namn frän annat håll: A^rstorp ger ett Car/bcck; Fc/rola

n-'^/>/berg, Jl'a///slcc\{, Ji7?/strand; / >ra ett H'(^///berg etc. (hvar-

vid dock det kakuminala uttalet af / kan ha formedlat öfvergången).

Det är alltså icke sa lätt att utreda den frågan, i hvilken mån
man får sluta sig till en liflig naturkånsla hos svenskarna af det

faktum, att våra familjenamn ofta(st) innehålla naturord. Jag för

nekar ju ingalunda, att synpunkten kan och bör anläggas ibland,

men det är nog jämförelsevis sällan. Och sa måste det också

betonas, att naturordens förekomst, såsom beroende på ortnam-

nen, sålunda ytterst går tillbaka pa prästernas klassiska hemorts-

namn, men där kan säkert ingen naturkånsla förutsättas, utan den
har alltså i vissa fall lagts in i:nder den följande utvecklingen.

Men hvarför ha nu t. ex. namnen pa Ijoid- blifvit sä vanliga?

Beror det på det poetiska stämningsvärdet hos begreppet ->lundj?

Hvarför förekommer Liiiidbcrg så ofta? Det beror förmodligen

pä »välljudet i klangen;n säger en bärare af detta namn, >.för det

är fasligt många, som heter Lundbergs. Lnndvinrk härleder sig

i ett fall af en ^^^^dioige, men en viss bestämd aspdunge, nämligen

den, som låg vid fädernegården. Det är således samma förhål-

lande som med BokcliDid, som togs 1864 »efter en vacker skog
{bokelund) i närheten af föräldrahemmet;. Lat oss se på andra

förleder, där man kan förmoda verkligt medvetet stämningsvärde!

Man är född i Z,/7/^hem och kallar sig Lilljedahl, i Lilla Hyltan

och kallar sig Liljegren, och L^iljestrand V.a.w ha följande ursprung:

"Min far, som var född 18 17, — antog tillnamnet Liljestrand.

Han var älskare af nainre?i.' Namnet är taget : frän liljorv.a

eller blo^nviorna pä Sjuålands tallösa sjöstränder^K Liljan är

sålunda omtyckt, men märk, att naturälskaren hade öfvertjgat

ändå mer, om hrm valt nåfiontins: med bara naturstämnincr och
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inte nicd liljans utpräc^lade poetiska^ och heraldiska traditioner!

Detsamn)a gäller ^vishetens träd», lagern, som ju också är mycket

vanlii; i namn: man kan kalla sig- Lagerberg :.endast af den till-

fälliga anledningen;:, att man xsedan barndomen känt personer.

hvilkas namn innehöllo namnets första dek>. Man kan välja nam-

net Lagerlund »såsom varande ett vaclxCrt, klangfullt och mjxkct

sällsynt familjenamn». i\Ian kan vara född vid Lagan (>.Lage-

strovivieju^) och kalla sig Lagcrstroui, i Z,<7^'-^^a7-gärden och kalla

sig Lagerqvist, i Zc?^fors eller Z^torp och kalla sig Lagergren,

eller i Z^ringa och kalla sig Lagerbcck. Men det är naturligtvis

»kulturkänsla-v nier än naturkänsla, som spelat in härvidlag. Afvensa

med rosen: man är från Rovalls pä Gottland och »fl}'ttar jr'etv,

så får man Resv all, men man kan också kalla sig sä (Roosvall)

af annan anledning. >Som blonistervä)i tog jag det af roseii^' ar

1875. Rosengren togs »sannolikt på grund af sin klang i det

hela, men första stafvelsen innehåller verkligen en anklang pä

födelseorten Rorcnc?^ o. s. v. Det är dock först och främst den

poetiska och heraldiska rosen, som varit nam.ngifvande. Almqvist

togs en gång (på 1 600-talet) efter en ovanligt stor och vacker

alm, men den växte mycket riktigt pä fädernegården, och dess-

utom hette socknen öV/z/estad. Likaså Loenvall (i början af 1700-

talet) efter en Av/;/, också på fädernegården, samt Lindskog vid

samm.a tid från gården Skog^ på hvilken det växte flera vackra

lindar. Det är sålunda först och främst hemkänslan, som träder

fram. Om så L'V!nqvist, taget 1870, förklaras vara direkt af /('//;/-

trädet, visar ju detta ingenting annat än att namntagaren efter-

bildat äldre namn med samma förled och funnit dem tilltalande.

Det är en ganska vanlig företeelse, att man i redan förefintliga

namn lägger in en bet}-delse, som varit främniande för föregående

bärare af namnet. Säkert kan LJnngdalil ha burits af många
personer kanske utan annan anledning än ortnamn, men så 1SS6

nytogs det >på den grund, att jag t}-ckte det var vackert. Det

bars at en person i Xässjö vid namn Lorentz Ljungdahl. Här

kommer således tydligen fram en tanke på vackra dalar med
blommande ljung, en s}'npunkt, som kanske den andre icke vidare

beaktat. Andra exempel på detta här nedan! JinsÅvg tOi2,s 1901,

och förleden kommer af »svenska ordet för juniperus conimunis»,

men detta visar rakt inte, att just enen skulle \ara så omtyckt:

tvärtom togs namnet utan ..speciell anledning>, egentligen sdärför

att det föreföll nytt och på undertecknad gjorde det angenämaste

' D. v. s. i det poetiska bildipr.ikel. som ju ar oaa»ur lika ofta sora natur.
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intrycket af alla dylika, som stodo till disposirionv. Om man är

från Erskdi socken och kallar siij EÅ-s/ro?/i,.^å. visar detta kanske,

att man sätter v^^rde nå thfu: dock är det inte alls säkert. Den

som är frän ///'('rsäters socken och kallar sig Björklioid, borde

väl tycka om björkar: men när man far veta. att det var rektorn,

som gaf honom namnet vid inträdei i första klassen »tills vidare*,

och att ?det hela var expedierat pä 2 minuter, ehuru aldrig till

min belåtenhet:, så blir ju uppfattningen en annan. Om namnet

Hassclblad går en släktsägen: pä i6oo-talet kom till Värmland

en västgöte, kallad Träd- Olof, därför att han. handlade med trä.

Han blef förlofvad med -ven mamsell Landberg i Dalarne;-, och

svärfadern önskade att magen skulle ta ett släktnamn. Han lofvade

att ta namn efter det första föremål de mötte, sedan de färdats förbi en

grind öfver vägen. Strax efteråt föll ett Ay^ned j)å foisacken, luarvid

Olof misslynt utbrast: :;Ett hasscllöf!» »A, du kan ju kalla dig Hassel-

blad ^ genmälte svärfadern, och därvid blef det. Hur som helst sa vitt-

nar ju detta just inte om någon l:ärlek till liassehi som sådan. — Den.

som är från 5r'<f//arum, kan kalla sig Svanborg eller Svaiistedt, och

57Y?/ehult kan ge ett Svanberg hellre än .S\-'(?/berg. D}"likt visar nog,

att svaiien har en viss dragningskraft for fantasin. Men äfven den

är ju dessutom både heraldijik och poetisk. Detsamnia gäller

ör)ien, men man får som sagdt akta sig för att lägga in för m}'cket

»själslif» i i^amnct. 1879 böt en Eriksson om namn och kallade

sig Örnqvist; fanns det någon särskild anledning: -Icke egent-

ligen, men dä det var många med namnet Eriksson, önskade då-

varande lärarne vid Karlstads Eolkskollärareseminarium, att vi

borde ändra namn, och i hast tog jag detta namn Orncjvist, ty

det började med Ö såsom min födelseb}* Ölmbäck.» — Ett verk-

ligt stämningsvärde af religiös art har pabneii haft, pä den tiden

folk gick med ^palmer» (o: sälgkvistar) i händerna till kyrkan på

palmsöndagen. Det är tydligen dessa traditioner, jämte de heral-

diska, som gjort, att palmen kommit med bland de namngifvande

träden. — En annan förled, som faktiskt ibland tagits for sin egen

skull, är Nordioi). Det kan vara särskildt för A^^vvlands skull,

t. ex. Nordström, val ung. från omlcr. 1700; det kan vara ^.-at Xord-

i Norden eller Nordiskan, såsom Nordmark 1871, och anledningen

kan vara, ^att jag var född r.ordbo. Namnet mitt motto. Jag valde

det på förslag af skolkamrater, bland flera föreslagna.-. Nordsjö har

också ett liknande ursprung. Det togs 1S73, och förleden \-aldes

»dels med ha.iisyn till vart lands läge, dels med afsecnde pa det

vanliga namnet på min farfars ställe: Norrens', h vilket förmod-

<5
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ligen kallades så pä grund af sitt läge i .nordliga delen af byn

Grödby i Ifvetofta. ^\ndra delen af namnet valdes med häns\-n

till den vattensamling, som vid rikdig nederbörd brulcadc finnas i

det stora grustaget utanför mina föräldrars hus. En kamrat, som

gärna \'ille att jag skulle byta nanm. hittade på det med ledning

af de upplysningar, jag gaf honom. Det sätt, hvarpå han uttalade

det, klingade, jag menar lät, sä bra i mina öron, att jag beslöt

mig för att antaga det. Xägon tanke på Xonisjon har sålunda

ej legat till grund för valet af mitt namn.. Det är påtagligt,

att begreppet Norden för oss fått denna särskilda stämning under

den tid. da Sverige framträdde som en ärofull stormakt, och det

bör ju också, kunna visas ur litteraturen. Ofverhufvudtaget är det

i detta sammanhang en intressant uppgift att undersöka dessa

begrepps historia, att följa lindens, liljans, rosens traditioner allt-

sedan folkvisornas tid, att t. ex. undersöka, hvad träd och vä.xter

i allmänhet och \'äderstrecksnamnen och lokalbegreppen: lund.

sjö, skog, dal, älf etc. ha spelat för roll under olika tider i lit-

teratur och folklif — och därmed också utreda deras bet}'delse

såsom sådana for namnbildningen. livad soni är särskildt intres-

sant, är, att man med skäl kan undra, om inte en god del at

»naturkänslan^ kan härröra från gamla kulttraditioner, sä att t. ex.

kärleken till träden gar tillbaka på värdträden eller att lunden

kan i sista hand ha fått sin stämning och bet)'delse från offerboideuy

eller källan frän blotkälhiJi etc. Och vidare: kan djurens före-

komst i namnen följas tillbaka •— via heraldiken och de gamla

hedniska förnanmen, där djurnamn voro vanliga ingredienser:

Tor////, örnnlf, Arn^gnxw etc. — till gamla djurkultcr, totemism

eller d}-l.? Gälla här Abels ord (Die deutschcn Personennamen

sid. 2): lOdcr wann sollen wir uns das Zeitalter denken, \vo selbst

fiir das weibliclie Cjeschlecht Xamen geschaffen wurdcii wie Wolf-

kampf (Wulfhilde), Kampfschlange (Wigilint), — — — : Welch
wildes Xaturleben blickt uns aus sulchen Xamen entgegen!

In welch hciliger geheimnisvoUer Scheu und doch v.åeder vertrau-

licher Xahe nuilö der Mensch noch mit den Tieren des Waldes
gelebt haben, als er den Ruhm der Starke und des Mutes nach

Kbern und Wölfcn mal]? Auf welch uralte Periode der Religion

weisen uns die zahlreichen mit Åsen und Elfen zusanunengefugten

Xamen wie Oswald, Albcrich, zVlfred?:> Sid. 13: ^Der Deutsche

der Ur/.eit in Wald und P\dd, im unmittelbaren Verkehr mit der

Xatur, fuhltc sich zu den Tieren in einem Verhältnis, von dem
wir uns jet/:t kaum uiiie Vorstellung mehr zu machen vermögen.
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Dic altc Tierfabel von Reinhart Fuclis gibt davon Zcugnis. Jhre

Scliönlieit, Kraft, List bewundcrte, beneidete er, wenn er auch als

läger öder Mirtc im Krieg mit ihncii lag. .Vbcr dicse Erklärung

geniigt nocli nichi: wir nuil.HMi hinnufstcigcn in die älleste allén

Yölkern gemeinsame Periode der Entwicklung der Vielgötterei,

uberall begegnen wir da Vorstellungen von der Heiligkeit einzclner

Tiere, die entweder besonderen Goltheiten eigentunilicli angchören

eder in deren Gestalt sich gar die Götter selbst hiillen.»

Hur liicformigt och oindividucllt vårt namnskick — åtminstone

skenbart — är, synes bäst af de fall, där namnen tagits af origi-

nella, indivi(iuclla anledningar. Faktum är, att dylikt i regel åldrig-

märks — och om det märks, verkar det snarast stötande. Ett

namn som Gottiifid tar sig ju främmande ut. Det togs 1860 af

en skräddaregcsäll i Växjö, k^örcbilderna äro sådana namn som
Golthard, Gottfrid o. d}d., där Gott- uppfattades som neutr. af

god. Gottfrid blir då enligt denna tolk-ning — det är godt att

vara i frid. Man t\'ckte nu mycket oni Småland: rdär är det

godt i lufdcm., och sa uppstod :; fantasinamnet >. Andra faktiskt

individuella namn, som ju äro både lyckade och intressanta, men
utan att det individuella kan märkas, äro t. ex. följande. Alflicini

togs 1907 ur Viktor K)'dbergs Fädernas gudasaga på grund af

sin vackra klang. AlIcDiaii är den gamle doriske körl\-rikcrns namn;
det ser ju mycket riktigt ut som ett modernt svenslct. Bi/dniau

i början af 1700-talet gafs af rektorn i Nyköping at en faltig fjär-

dingsmans son itixn Bi/sim, hvilken skulle studera; det var en pro-

fetia, att han skulle bli r// bildad man med tiden. En yngling..

bestämd till präst, men som hellre ville tjäna i Karl Xll:s här,

kallade sig BjornstaJd. Det är väl tanken pa björnens och stålets

kraft och hätdighet, som föresväfvat honom, men adliga förebilder

lunnos naturligt\'is också. Bloiustcrioall antogs af en person, som
var skicklig i att rita Idoiiuiio)-. dllfstoi i senare hälften af iGoo-

talet härleder sig af en förbi födelseorten fl\'tande /i-//, i hvilken

funnos flera små besynnerligt formade stenar. Forslind fanns re-

dan pä 1600-talet, men omkr. 1S40 n\'togs det med ganska intres-

sant ^innehall'. En soldat Flygt fick troligen sitt namn ändrat

till Li)id, väl i samband med flyttning till nytt soldattorp. Hans
sc)ncr kommo till Växjö gymnasium och blefvo omhändertagna

och uppnuuitrade af Tegnér, som förldarade, att knektnamn passa

inte för dem, som studera, utan rådde dem att b}-ta nanm. I lan

yttrade, att ..det mänskliga lifvet lil:nar g\\ fors, stiuidom brusande;

sätter man en lind framför, kan det ju i någon man däm.pa forsen>.
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Tegnér har alltså föreslagit namnet eller, åtminstone motiverat det,

kanske nied utgdnL^spunkt från det ofvann.ämnda Li)id och Nissa-

fors (i Värnamotralcten). Om Chvjisholvi berättas följande. lin

person, som hette Johansson, ville gärna ha ett namn, som var

mindre \anligt. -Och han ville om möjligt ha det efter födelse-

gärden. Denna var Glaimminds i Akebäcks socken af Gottlands

län. Men det gick inte bra att hitta pa något. En god vän hjälpte

honom stafva och lägga ihop, och sä hade de slutligen hxkats
åstadkomma något så märkvärdigt som Glansholm. Xå, det kunde
ju inte göra anspråk pä att ha någon rimlig likhet med (ilam-

munds (de 3 första bokstäfverna äro visserligen lika), men det
!

gjorde detsamma; det var åtminstone ovanligt, och det är det utan i

tvifveh;. HcimdaJil togs omkr. 1830, »och torde anledningen när- i

mast vara att söka i namnet på det ställe, som dä af morföräldrarna ]

beboddes. Stället hette ValUtall. Den, som gaf namnet, var en )

domkyrkosyssloman — , hvilken förmodligen tyckte, att namnen
]

passade bra ihop: . l£n släkt llcllebcrg är frän Marstrand. Huset
j

lag på en. berghäll, ^på häl!eberi:;ei^. Slroiii hette en soldat pä I

Karl XI:s tid — han var för öfrigt lång och Jiog — hvilken ut- ?

märkte sig mycket. En gång sade kungen: ?Du skall heta Hög- 1

ström;, och sä blef det. En professor i Lund yttrade 1677 till
j

en elev: -Du bist mir ein lieber ]\Iann und solist auch Lieöi/iaii |

heil3en.» Eleven behöll namnet. Maliiiklyfft namnes från Ealun;
|

det är väl af grufvans inalvildyftor, liksom Malmstcdt (fru Lenn- \

grens far) tog namnet af en järiij^ntfva. Många gånger ha wäl 1

PaliNj^reji och Sjöstrand tagits utan något särskildt djupt motiv. |

men sa har det händt ett par gånger på iSoo- och 1900-talen, att |

verkligen utpräglade känslovärden lagts in i dessa båda namn. ?

si vårt allvarliga, af gammaldags fromhet präglade föräldrahem I

— föräldrarna voro bondfolk i Täfvelsås, Kronob. län — hade den
j

märklige prästen L. P. Sellergrens (f 1S43) namn en sällsam, nästan
j

helig klang. Ett sådant namn ville [hanj förvärfva sig. ?Jen han }.

kunde ej taga just det namnet. Då uttänkte han ett namn, son)
|

han trodde kunde vara liktydigt med eller i sig hade nagor af dei
]

underbara namnet Sellergren. därvid resonerande sålunda: Xamn;.; I

S:s fursta del Sclitr- måste betvda detsannna som siilz (i mm \

födelsebygd kallat Sällc), men sälg (sälle) benämnes af folk här
|

i orten ofta för j^aliii, alltså Polini;;;'/! är det namn jag vill ha •
|

I SJostriiiui intolkades är 1904 en vacker och intressant betydelse. I

i-Den, som antog det, bor i ett hus vid hafvet. men da man i dag- |

ligt tal ej säger haf\et utan sjöJi, åtminstone i den trakt, där han *
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bor, så tog han häraf första stafvelsen. Vidare bodde han alldeles

vid stranden, och liäraf den andra stafvelsen -strand, och af dessa

bada stafvelser fick han naninet Sjöstrand. Det är en orsalc. En
annan orsak var den, att han var sjöman till j^rket ocli således

hade sin hag till hafvet. På sjoa hade han sitt arbete, och vid

stranden hade lian sitt hem och sin maka. Och då tog han den

ena hälften efter sin dagliga boningsplats och den andra efter

hemmets och hustruns plats. > En bondpojke från Idensalmi i Fin-

land, född omkr. i6So, kom vid i.? 1. 13 års ålder till Uleåborgs

skola och fick af rektorn namnet Sntdhnan för sin flit och sin be-

gafning. Slakten Stenback i Finland hårstammar från Laihela, och

namnet kominer af en stor stoi, som låg midt för hemmanet i

Laihela bäck. Anders Stiornstcin, född 1696, tog nanmet af en

kvar)t strax vid llalmstad, som hans far ägde. StåJilniarck togs

af en seminarist i \\äxjö 1909. Han satte ihop det »på fri hand>.

Stålet år det kraft i, och det tyckte han om. Dessutom har han

hört namn på Stakl-, som tilltalat hunom. Slutleden -marek har

likaledes alltid tilltalat honom. Henrik IF^//r;//^^;;i,'-, född i Raumo

1709, kallade sig så, därför att han i;att vall \ ungdomen. Wide-

beck i senare hälften af 1600-talet togs efter iidebnskar)ia vid

bräddarna af en bcxck vid faderns hus. Olof Willnian, amiralitets-

kapten pa i6oo-ta]et, kallade sig sä -.av sin vita erratica-:'. En
borgarson från Karlstad, född 1664, kallade sig Åi;re)i efter Klar-

älfven (»er//»), som invid staden delar sig i två orenar

III. 1 hvilkcn mån denna del af arbetet kan närmare utarbe-

tas, beror naturligtvis på i hvilken utsträckning man kan lyckas

påvisa i hvarje särskildt fall anledningen till att just den och ingen

annan slutled valdes. Ofta, kanske oftast, är detta omöjligt, men
det finns å andra sidan en mängd fall, där det faktiskt låter sig

göra. Det fram.går ju redan af åtskilliga ställen i det föregående,

och jag lämn.ar hår några ytterligare exempel.

-äger: Glimager {GYwwakra i Skåne, men narnntagaren föddes

redan 1641, alltså under danska tiden).

-beck: Alsbeck {Wsbäck), Bjurbäck {W^nvbäek), Enbäck (af

ty. YÅnbec/i), Juhlbeck (fadern: Beekms), Junbäck (June/'/^ <,•/;). Kol-

beck (Kol/v>.o{-), Lagerbeck {Bäck), Laurbeck (Bäck), Starbeck

[^td.rbäck), Stenbäck (Backe).

-becker: Enebäcker (Encbacken)

-berg: Axberg (Axberg-), pjillberg {Berg), Billberg (Bille/^éV^i^a),

Blidberg (Blids/^cVi,'-), Blyberg [MWberg^). Boberg {\\oberg). Brun-

berg yAxberg). Cederberg {Bergzi), Djurberg (Djur//r,'-_i.'-et), Dreberg
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(Dre//^/;;'-), Edberg (Eds/^r;;-;), Edsberg (Eds/^-rf^), Elmberg (Elmc-

bcrg)^ Elsberg [XLWöorg), Falkenberg (Falken/v/-^'-), Fredsberg (Freds-

bcrg), Gilibcrg (Gill/^é-r^^-a), Hagelberg ( Hagel /'r;;i^a),' Hagelberg

(HaglaZ-iV^^^xt), Hedenbcrg (^Aowbergd.), Hemberg (hopsatt af för-

namnet //r/.vnjing ocli ett tillnamn pä -bcrg)^ Hjortsberg (Hjorts-

bcrgz)^ Hofbcrg (Ho{7''/'';i,'a), Hofverberg (Hofver/'i7;^'-ct), Kilberg

{Wberg), Kli ngberg" (modern: Bcrg\.v\^^^ Kullberg (Kulla/'<:7'^''). Kullen-

berg (Kulla/^rri,'-), Lekenberg (Lek-e/;t7;^^en), Liljemalm {Mah;/^.).

Lindberg (Lindes/;rri;), Lindberg (IJxnåbcrg), Lundeberg (Lunde-

brrga.), Manncrberg (ändr. af BergPA3.n), },Iöllerberg (]\Iölk7''^7;^;a),

Norberg [Xovberg), Oldbcrg (Olåbfrg), Onsberg (Onsbcrga.), Ro-

berg (Tyst/^tv^a), Robcrg (RhårrgA)., Rogberg (Rog//i7-^'aj, Rosen-

berg (modern: Spongbi:/g}, ]\.udberg (Rud/-'t7-;;''a), Räberg (Rå/^<:7;<;a),

Sjöberg (k'alken/''£7;i,'), Sjöberg (Bergsiö), Smedberg (boningsb.uset

lag pa ett bcjg)^ Solberg {Solbagd.), Stenberg {StQwberg-Å), Tim-

berg (TimÄVi^^shagen), Tranberg ( rran/^^;;i^'a). Tångberg (huset lag

på ett bcTg), Winberg (Vin/;£V-^'-), Österberg 'yÖsiimbirg).

-berger: Gilberger (Gil/-'<f;;^''a), Lindberger (Lindesi^^rr<^'-).

-björk: k'agerbiörk ( Fager/^/i^rA-a), Skarenbiörk (Skar/y6'/'/('a).

-björn: Lilljebjörn (fadern: Björn Nilsson).

-blad: Wetterblad (huset låg i en trädgård med mycket

blommor och blad).

-bom: Arnbom {Avnbo), Bcrgbom (af t}'. V)CQ.vbainn), l^^ern-

bohm (VÅvwcbo), Gobom (hustruns namn: Kjäll/--^?///), Hasselbom

(Hassel/^cV), Ilögbom (Hög/^(>), Söderbom (vid gatan fanns kanske

en iuWboin), Wickbom (Vik/^t^landet), Winbom (Vin/^^^torpet).

-borg: Drcborg 'yDxQ^bcrg), Gyllenborg (TvdMebojg), Lilje-

borg {So\\<:s,bo)g), Lundborg (fadern: Lund^rr^), Nohrborg (Nor-

bi-rg).

-born: Ekborn (Ekeb\V^^>;7/a).

-bring: Embring (Em/>;7V/'e), GuUbring (Gu\\bri):gs.}, Hult-

bring (yV/vV/^-etofta). Sjöbring {BriiigchÅc\^), Sjöbring (Ä//7^'-storp).

-by: l'^deb\^ (EdeZ-^j'), Kärrb)- (Kärra by).

-copp: Nycopp (Nyrc^/cnsis, af X}-köping).

-dahl : Ekendai {liVc.dal), F.lfvendahl {ualcn vid Bohus ). Elfven-

dahl (Älf./^?/en), Frisendal (Fris^/i?/en =^ Fryksdalenj, Kulldal (ne-

danför huset låg en dab), Landahl (LTiwda), Lifsdahl (Lihdal),

Lindal {Da/), Nordal (Non/^?/s härad), Ofvandahl {Oi\?,i\dal), San-

dahl (San,/^;), Windahl (anklang pa \\\dell).

-dorff: Bodorff (BoAt/), Hadorpb. (Wnådorp). Landorf (af

L. Aiidcv^son oc\\ gårdsnamnet 'Yixsior/'), Wormsdorff (OrmsA;//;.
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-eld: Tuneld (ändr. fr. TuiidVius)

-falk: Beri^falk (Fa //ccnhcrg).

-felt: Lindfclt iBrclt/f//).

-fjell: NordfjcU (iran Lappland; tydl. ha //V>7/r// varit namn-

gifvande).

-fors: Lindfors (lÄnö/c^rs), Nohrfors ([k-R/ors), Rydfors (Frän-

ée/ors). Sjöfors {Forserum).

-gärd: Neogard {Ga?'d&)

-gardt: Pihlgardt (ändr. fr. V'\\gård [af VW^gåi-dcJi'], därför

att stiftets biskop, af Wmgard, ville >ha sin j^drd i frcdv).

-graf: Elfsgraf (byn Gro/ vid Daläifven).

-gran: Hedengran (fr. Iledeniora. som har en ^i,^;7r;/ i vapnet).

-gren: ]3ettergren (en irä-ågron vid boningshuset hängde ut

öfvcr sjön Dettern), Sjögreen (sUikten är skotsk och hette urspr.

Green)^ Stählgren (släkten hette förut Gr01).
-gård: Arngård (Arnai;/?/^/), Borggärd (?iOXggård).

-hagen: Lanhagen {lyAwhagen). Stenhagen {'^X.ftwJiagcn).

-hammar: Granhammar {Qxnwiioviniar), Stcnliammar (//^?;;//-i? ).

-hamn: Carlhamn (ir. //^7/////staden Karlstad), Lagerhamn
(fadern: IJaiini)^ Wetterhamn (fr. //iZ/////staden Jönköping).

-heini: Gutheim (Gud/zdV//), Westerheim (^slutlcden af t\ skt

ursprung).

-hem: Daalhem (Dal// tv//}, Gladhem (Glad//ifV//), Ringhem
{Ringc?///e).

-hofF: Klockhoff (tj-skt namn: Klock-//^;r'ius), Lennhoff (Len-

hof&A).. RothoiT (Rot/zöTius).

-holm: Agholm {Holm), Bastholm (Bass/zt^Z/z/en), Brennholm

(Brändi///). Cederholm (fadern: Holm), Edholm (garden lag pä en

holme), Kngelholm (Angel//<? ////), Lauholm {V^^liohn, men namnet
förek. redan under danska tiden), Liedholm (ändr. fr. Lied/zyV ////),

Ortholm (Ort// 6» ////), Renholm (//(/////berga). Risholm (Ris//6i/7//\

Stenholm (gärden lag vid en sjö med en holme ij. Ullholm {IJolc-

rud), Utterholm {Rkholmtw).

-hörning: Enhörning (EvJwriia).

-ild: Thorild (ändr. fr. Ti)orén, med tanke pä Tors eld,

blixten; närmaste anledningen till namnbytet var >.att förekomma
misstag ä postkontoren).

-karl: Murkarl (AIor/{-c7;-/a).

-kind: Dedekind (Väst/vV/^/e).

-kiern: Folkiern (Fol/w/v/a).

-klef: Randklef (RandZ-A^/rcn).
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-klint: Hergklint (farmodern: Klint).

-kranrz: Runkrantz (I\un/777//.v).

-kyrk: Nykyrk (y.ykyrka).

-kål: Forsskål (niodcrn: Å'(?///bcckia)

-lein: Ecklein (ändr. fr. Eklin)

-lind: Arfslind (Arfs////^/a), Becklind (Bäcl://^/), }3crglind

{Lindesberg), Fagerlind (ändr. fr. Fager//;0, Göthhnd (Göiitiiiiia.).

-lund: Axlund (A^lunddi). Eklund (Ek/;/Wa), Enlund (Rosen-

iiDid), Fröslund (Frös/;///^/a), Götlund (Göt/;/;/<-/a), Söderlund (Snaf-

litndz), Thorslund (Tors///;/^/a), Wahlund (Va//i';/^/a).

-löf: Ewerlöf (Efver/>/j, Skatelöf (Skate/c;/). Äkerlöf (/.ti/sta).

-lös: \\"esterlös (Väster/r7j-a),

-malm: . Liljemalni iMalm^.).

-man: r^erg-nian {nian ne ji på berget:), Brisman (Bris;;/r;/ed),

Fröman (modern: W\)nan), Hedman (ändr. fr. Ed///^7//), Nyman
(r= ty. Xeu;,'/v?//.7), Opman (Opp/z/f^r-vna), Wessman ( Vä-stAvr^-z/land),

Wccsman ( Väst///£7;/land), Åkerman (-- Xgxxcola), Ångerman
( Anger,7/i7//land ).

-mark: Axmark (Ax;//^;-), Ikckmark ( JAz;/ebäck), Kjellmark

( Lång;;/ r? /'-/{•en), Nordmark {\ox<\mark), Uddmark (Gräs;//av-/-).

-näs: Gunnäs (ändr. af förnamnet Gun//r).

-qvist: Bellqvist ( A'7'/.s7bro), Broqvist ( /w/.sVbro). Kjederqvist

(bildadt af Kjedwg och Löf^y:;/.sV), Ordqvist (ändr. fr. Xor d^rvV/j,

Stenqvist ( SteUf/rv-sVa ).

-rick: Ddenrick (/\/V/v-eby).

-roos: AVinterroos ( Vint; c^-a ).

-roth: Nolleroth (\o\eydd), Sällroth (Sällez-jv/).

-ryd: Aimryd (Almunds/^v/).

-sand: Ehrensand {Wi^xwosand).

-schöld: Hornschöld (fadern: Vioxwschcd).

-sjö: Jönssjö (bildadt af Jonssow och ett namn på -.y^').

-skog : Carlskog ( KarLs-/{'6!i,'-a), Hedenskog ( Hedenj,-/-()^'a), Svane-
skog (S\'an.s-/{-.;'^^'-'i.

-stad: Ingstad (Ingeb-^?^/).

-stedt: Alstedt (Ab/d-r), Annerstedt {hwwcxslad). j^ergstedt

i^ixsiad), iJistedt {V>]-ksta). Bostedt {\s.\\\stad), Barstedt (IVXxstad),

Carlstedt (KavlvA?^/), Comstedt {V.oxwstad), Egerstedt (Egtxstad),

Ekstedt (ändr. fr. EkwA^^nus), Fristedt [Yxxstad), Gellerstcdt (Gäller-

sta), Gistedt (Gi.s-^?^/), Hellstedt (Helge.sV^z^/), Hierstedt (Jär.9/W),

Hofstedt {Woistad], Hvalstcdt iWxiKistad), HöckersLcdt (Höcker-

stad). Hörstedt {Woxstad), Kerfstedt (KärG^^), Kihlstedt (Elge^-/V?;,
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Kiäfstedt (Käfvc.^-/^?), Knidsfcdt (Knlåsfo), Lundstcdt (Ho(ves/a).

Xastedt (In a^/^?), Na^fsledt (Xäfvc.s^r). Ranistedt (Kam.v/^?), Kanstedt

(KaiuA?c/), Schöllerstedt (Sköllen-A'Z), Segerstedt (S^^cvs/a^/), SiuL^--

stcdt (Sjug-i-/(7), Sjc;stedt (Sjöstirc/), Skyllcrstedt (Skylleri-.V-^^i^), Strcm-

stedt (Ström.sVr/^/), Ulmstedt (ölmsfai/), Wallstcdt (cändr. fr. Walb^z-

^/ius), Wallerstedt (Vallcr.v/^r^/), Walmstedt (Va]mesfac/), Wenncr-

stedt {Wmncrs/cui), Westerstcdt ( VästeiwA?//), Winncrstedt ( Vinner-

s/aii^}, Akersrcdt ( SlcyllenvAz^/), Alsiicdt (Alsfa), Ahrstedl (Ahrsfad).

-stcin: Bciinerstein (Benner5A;;'r//), Wadstein (andr. fr. Wad-
.sY^v/. Andringen gjordes i Skåne, ; troligen pä grund af uttalet:

sten, stain, sfi-/// ), Wadstein (ändr. fr. Wa-dsféV!. I ett flyttnings-

betyg skrefs af misstag -stcin, och detta misstag accepterades).

-sten: Andcrsten (fadern: Anders Tor.s7t7/sson), Carlsten (ändr.

^r. Kall.y/i7/)., Fahlsteii (fadern: Sh-n), Fryksten (5/<7/sjön), l''a"ger-

sten (vSVéV/källa), Grimsten (Grinu/r;/), Hagsten (5/é'hag), Hansten

(fadern: .S/cvvius), llofsten (Hof.v/V//), Karlsten (nanmtagaren föddes i

Karlskoga s:n vid en niycket stor steii)^ ?kJalmsten (^Maimö^v/^v/,;//^

på Malmö Stortorg), Runsten (Run.?/<tv/), Runestén (Run.v/r;/), Zetter-

stcen (5/^7/sätler).

-strand: Carlstrand (fr. Karlstad vid Vänerns .y/r<7/7(/), Cron-

strand (ändr. fr. Yiröns/rauii af sjön Krön, med strand), Hjertstrand

(»namnets senare del -strand torde härröra af de mänga ii/sjoarna

i provinsen Smäland-»\ Multstrand (namnets andra del togs, »emedan

en sjö låg intill byn-), Siljestrand (Siljan, med strand), Sjöstrand

{Strandix liärad). Tidstrand (Odensaker, vid Tidans strand), Toc-

kerstrand (fr. Svälinge, vid Täkerns st)-and), Westerstrand (fr.

Västervik, vid Östersjöns strand), Wistrand (\'^iby s:n i Ostergötl.

:där finns en sjö med stranub).

-ström: Ahlström (Alv/r/v/;/), Bergström (iV/vz/^-sberg), CoU-

ström (fr. Kolbäck, vid Kolbäcksän, y^oh trönimen^)i Dahlström

(:)namnet är taget af socknen Indal och stj-onnuen eller älfven af

samma namn, som går genom ortens), Djupenström (fadern: Mag-
nus Djupedius Ström). Fjellström. (fr. Lappland, med fjäll.s/;'t^;/7//7i?r),

Gawelström (Gafvelan i. ^G-<i[\t\str'ömmt:nA, Junström (Junebäck 1.

i'Strömn/i?n), I^ettström (Letälf\en 1. Let.s-/;7>//////^//), Lidström (Lidan

med 7,strl>'n»), Löwenström (sammansatt af Ankar.v/;'i?w och von

Löwcn), .Maijström (Majån 1. i-strommen^A, Mandcrström (ändr.

fr. /•"fr.yman > /-"iV.Tmander > Manderström), Norström (fr. Xorr-

köping, vid Motala strön/), Rönstrom (Rönneån, med '- ström.'),

Sandström (Motala ström), Stenström (fr. Stensjön, varest en ström





I30 ^

flyter), Stockeström (Stockebäcken, med istrovi-'), Svenström (mo-

dern: Stroni), Åkerström (Xkcrstroju).

-stubbe: Ahlstubbe (fadern: Stiibde)'.'

-sund: Barcnsund (fadern: Snihiiu?,).

-svärd: ]\lodensvärd (modern: l.\\\]Qsz'iird).

-vall: Bergwall {Vall), Ikrgwall ( TW/l^y), Bergwall ( TV//-

berga), Brovvall (BroTY?//), Ekwall {Vallby), Grönvall (ändr. fr. ty.

Gr\x\\iL'ald), Grönwall (Grönrvr/Zen), Mögvall (Högval

I

cl), Högvall

(Hiidiks7v?//). Knidswall (Göksrvr/Za), Strömwall (GöksTv?//a), Ting-

Avall (Tingr-v?//a), Törnevall (Törnet'^//a), Adervall (Udde7'(7//a),

Öhrvall (Örr^/Za).

-vik: Elfvik (fadern: Ulk), Elfvik (Alfrv/^en), Elzwik ( /7/-a)

W^allvvik ( Vihl).

-å: Lycka (fr. Lyckcby i l^lekingc, där Lyckeby^?;/ flyter förbi).

-ö: Hylmö (.Malmii), Westöö (Väst^*).

Up]jgiften i denna afdclning blir sä att utreda de olika slut-

ledernas historia. Jag mäste här inskränka mig till att hänvisa

till de ant)-dningar och skisser, som Tegnér gifvit i sin uppsats.

IV. De bada viktigaste frågorna här äro följande. H\-arför ha

namnen endast två och icke flera sammansättningsleder? Och hvar-

för äro förlederna obegränsat mänga men slutlederna endast ett fätal?

Svaret på dessa frågor torde bli, att namn i allmänhet icke

ha mer än två leder. Jfr t. ex. ortnamnen. De bestå af en all-

mänt och en individuellt karakteriserande del. V.n tredje bestånds-

del skulle vara otänkbar. T, ex. Eklidcn är först och främst en

lid, men med det individuella särmärket, att ekar flnnas där på-

fallande talrikt. Och detsamma gäller personnamnen. V^ära äldsta

personnamn (fornamn) bildades ju just så. T. ex. Harjulf och

HadJii(lj\ som väl voro söner af Hjonelf — enl. Istabystenen i

Blekinge. Här s}'ns också tydligt orsaken till olikheten i de båda

ledernas variering. -?ilf återkommer i alla tre namnen, därför att

det anger släktgemenskapen och således blir det allmänna elementet

i namnet. l'"örra sammansättningsleden är däremot olika i alla tre

fallen: den anger i h\arje fall olika individ, olika medlem af släk"ten

och utgör alltså namnets individuella element. Och det är tydligt,

att de individuella elementen kunna varieras obegränsat, medan

de allmänna komma att inskränkas till ett fatal. Det är samma
sak med våra moderna familjenamn: förlederna utgöra här det indi-

viduella och slutledcrna det allmänna elementet. — Man kan följa

detta bildningssätt af personnamnen anda upp till indoeuropcisk tid.





För öfrigt är det här åtskilliga frågor att utreda, hvilka kunna

sammanfattas så: hvilka kombinationer af förled och slutled äro

omtyckta, och hvilka undvikas: Af formella skäl: Af bet}-delse-

skäl? Sådana namn som BIoDiboin^ Oststroin, Borgöeri^, Siarn-

skog, Strmidkraiitz etc. äro ju oiiiöjliga af olika anledningar: lederna

rimma, konsonanthooning till sväruttalade ljudkomplex etc. Där-

emot gör själfva konsonanthopningen ingenting, när Ijudeii äro

tonande och ordnade efter sonoritet i de särskilda srafvelserna, t.

€x. Alvigroi, där ju ända till f\Ta konsonanter stöta ihop, utan

att det verlcar det ringaste tungt. Att dylika synpunkter äro rik-

tiga, är ju alldeles själfklart, liksom också att betydelsen kan vara

afgörande ibland: ingen vill väl kalla sig t. ex. Krahliind eller

Onngren, älVen om man är frän Krakeryd eller Ormesta. Men
man får inte öfverdrifva. När Ccderschiöld i Välljud och missljud

i nutida svenska språkarter (Xenia Lideniana 12S f.) gissar, att

^izVi som antog tillnanuiet Askeioj\ inidvek kanske af det skälet

formen Asklof, att denna kunde af illvilja eller oförstånd utläsas

på annat sätt än det åsyftade [alltså = as-klöf.-^, sä är väl detta

mera sk-arpsinnigt än öfvertygande. Om han hade varit så käns-

hg, borde han väl ha undvikit att kalla sig alls pa Ask-, t)' bara

den associationen är väl tillräckligt obehaglig. Jag k-an inte förstå,

att det inte skall räcka, att namn på -c- haft en finare, adligare

klang, och att födelseorten var ett Aska eller Asktln' e. d}-l. Inte

heller är det väl någon, som tror, att sällsyntheten af namn pä

Bok- beror på ordets dubbelt\-dighet. Den beror utan tvifvel på

att ortnamnen på Bok- äro sälls\'nta. Likaså drif\'es konsonant-

hopningens betydelse för långt, när ett namn sådant som det fak-

tiskt förefintliga likstcdt inte kan godkännas. Och egendomligast

af allt är omdömet om slutlederna i allmänhet, h^örst förklaras,

att valet af efterled i en mängd tall afgör, om det sammansatta

namnet far god klang eller ej. :>En granslcning af de allmännast

brukade efterlcderna visar, att dessa till öfvervägande del bestå af

klingande (tonande) ljud.» T. e.x. berg, blad, blom etc. etc. Det

är, som om deras tonalitet varit den enda afgörande orsaken till

deras användning i personnamrfen, och inte deras heraldiska (ocli

andra adliga) egenskaper. Man far det intryclcet, att om inte hän-

delsevis dessa för riddarborgarna och heraldiken etc. \iktiga ord

öfvervägande bestått af tonande ljud, så skulle vi aldrig hår i Sverige

brytt oss om att använda dem i våra familjenamn. Men det år

väl ända nite trohet.
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Axel Oxenstiernas cuiteckningar om Karl IX:s

död
Meddelade af Nils Ahnlund

Bland clein, som stocio vid konung Karl IX:.s dödsbädd i

Nyköping" den 30 oktober 161 1. var .\xel Oxenstierna en. ¥ör

något visst s\'fte, om hvars art här icke slcall framställas nägra

förmodanden, har han tecknat sig till minnes \issa tilldragelser

under månaderna före och efter konungens död. I första bandet

af hans Skriflcr och Jh-i/it-.v/iuo- finnas sålunda tr\'ckta dels

nägra kortfattade almanacksanteckningar af honom från senare

delen af ar 161 1. dels vissa andra uppteckningar om liändelserna

från kung Karls fränfälle till slutet af januari följande år.' De
förra, kända från V.. Palmschiölds afskrift, gå visserligen från den

2 augusti till den 26 december men med stora luckor: så finnes

från oktober endast uppgiften om det kungliga dödsfallet och vid

detsamma närvarande. De senare, som vi äga i rikskanslerns

egenhändiga original, börja som n\'ss nämndes först med den 30
oktober och kunna därför lika litet som föregående beratta något

om Kall IX:s sjukdomsfall och sista dagar.

Detta är däremot fallet med några hittills icke observerade

anteckmingar af Axel Oxenstierna af samma natur och frän sariuna

tid som de n\'ss nämnda. De finnas i afskrift af Xicolaus V. Grubb
i Linköpings stiftsbibliotek i samlingsbandet 11 62: en efterföljande

anteckning visar att kopian gjorts efter kanslerns eget original,

som det af en senare notis s}-nt^s i sept. 1676. Om händelserna

närmast fcire Karl IX:s död \\i\ dessa anteckningar ett och annat

drag att förmåla, som torde erbjuda intresse.

' Axel Oxenstieniaä Skrifter ocli IJrefvexlir.t;. Afd. I. i. sid. 4Ö—49. De
scnaie niitecknin^-aina finna- puldi^-crade redan 17S1 ; htocklndins .Ma_L;azin, liaiid

111. siJ. 145— I4.S.
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De Mflrft' p. VI. Sorniss. Regis Caro Ii Xoiii. Anno i6ii

den 22. octobr. Sådan H. K. iM:t hade atTärdat Jäsper Mattzson

til Wästergiöthland, att hafva kriigsfolket i 'befallning ok försvara

grentzerne; sAsom ok tilförordnadt Niels Stiärneskiöld uthi Skant-

zen veed Riisby öfver det folket der skulle bliiva, ok satt Pähr

Michellsson til ståthållare på Borkholm ok Öland etc. steeg H.

K. M:tt til 13ååts i ^lynsteråårs, aktandes sig til Xykioping; ok

begynte Ii. K. M:tt samma dag att känna ok klaga sig ondt.

Den . . . Octobr. ankom H. K. M:tt til Xykioping mykket

svag sä två måste lecda Hans K. ]\I:t uthur l)athen ok på Slottet.

Den 27. om aftonen hkk Hennes M:tt Drottningen, som då

var samt med de unge Förstår, Hertig Gustav Adolph, Hertig-

Johan ok Hertig Carl Philip stadd på l^råborg i Östergiötland,

Buud om H. K. ]\I:tts svagheet, ok begaf sig fördenskuld med
högbe:te Furster strax der ifrån ok vägen åth Xykioping, diit

Hines i\];tt ok Deras V. X:der ankomne dagen efter som var den

28. ok ändock H. K. ]M:tt ändå väl kunde känna dem alla, så

kunde däg ok förmåtte H. K. ä\I:tt inthet tala.

Den 30. Octobr. om Middags tiid emellan ii ok 12 afsom-

nade högstbe:te Ii. K. l\\:\.i på Xykiöpings Slott, uthi H:ns M:tts

Drottningens, Dcres F. X:ders samt Boo Bibbings, Xils Anders-

sons, min A. O.; D. X'ilsses ok Messter Philips Bändslämans åsyn

ok nähr\aru, väl, Cliristeligen ok sakta, den tiid H. K. M:tt hade

iipfyllt 61 ahr ok 26 dagar. Gud H. K. M:tts siäl evinnerligen

signe ok frögde.

Heec siipraposita manu ipsius Caiwe/I. scripta f/ientnf.

^
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Till Gustaf Abraham Silverstolpes biografi

Af Nils Gobon:

I årgång XII af denna tidslrrift liar docenten Biusewitz

publicerat ett par i Esplunda arkiv förvarade btef rörande Gustaf

Abraham Silverstolpe, hvilka, som meddelaren framhåller, äro

ganska belysande för de skiljaktiga omdömen, man inom olika

kretsar \ar benägen att- fälla öf\er denne pa sin tid så uppmärk-

sammade /jakobinske fridstörare. Den ene brefskrifvaren, öfverste-

kammarjunkaren, f. d. landshöfdingen C. D. Hamilton, högaristokrat

och hofman, besk)"l!er här Silverstolpe för systematiskt bedrägligt

förfiirande gent emot mera välsituerade uppsalavänner och hnner

ingen som helst anledning till medkänska, då nu (i8oS) dennes

ekonomiska ställning blifvit oliållbar. A. G. Alörner däremot,^

författare till det andra brefvet, är väl benägen att tillskrifva sin

kamrat frän alcademiärcn både fåfänga, lättsinne och öfverdrifter

i politiska ämnen, men han vill också låta dessa egenskaper

gälla som tillräcklig förklarmg pa de ol\-ckor, som drabbat Silver-

stolpe själf, och på dc' situationer i hvilka han försatt några vänner:

den utstuderade skälm, Mamilton velat göra honom till, vore han

däremot icke. !\Iöiner har nied ett ord stått den Silvcrstolpeska

kretsen i L'ppsala för nära for att icke äfvun i detta fall söka draga

fram de försonande momenten, och det är tydligt, att han för den

omdebatterades person bevarat en viss syinpati, som är hans

korrespondent fulllcomligt främmande. — I de mångfaldiga me-

moarer och ar.teckningar, i hvilka SiKerstoipes namn figurerar,

äro pä liknande sätt omdömiena om hans karaktär s\"nnerligen

växlande allt efter olika ståndpunkter — och helt naturligt om
man erinrar sig de omständigheter och förhållanden, under hvilka

allmänna uppn\ärksamheten fästes vid hoin^n. En detaljrik och

belysande framställning af hithörande fakta har särskildt K. F.

Werner lämnat i sin utförliga biografi öfver Ci. A. Silverstolpe;'

' >NSgra .-XnteckniiiLjar om Släglea Silfverstolpe> uIl;. af [Carl Silfverstolpe].^
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senare har B. Liljekrantz i sin afhandling' om Ilöijer' skildrat de

lärda och politiska stormar, som satte sinnena i svallning i det 1790-

talets Uppsala, där Silverstolpe gxnomiefde sina sturm-und dranc;'-

är och vann sin olycksali^^^a r}-ktbarhet. Som ett komplement till

dessa — och andra — framställningar kunna måhända följande

anteckningar ha sitt intresse såsom gifvande ytterligare en .del

tidsinteriörer men iinnvi mer säsom bidrag till Gustaf Abraham
Silverstolpes egen biografi. Detta torde särslvildt gälla rfägra ut-

drag ur en serie bref från honom till en af hans bröder, den be-

kante diplomaten, sedermera öfverintendenten l^Vedrik Samuel S.,

och speciellt en i denna brcfserie ingående själfbiografi från år

1802. Författad under resan i Tyskland n}'ssnämnda år — så-

lunda efter förvisningen fr;in universitetet genom den celebra

musikprocessen — utgör <^\C\\ en resumé af och ett slags upp-

görelse med di't förflutna ocii visar, hur Silverstolpe själf vill

uppfatta dessa på sä olika sätt tolkade händelser och den roJl, han

däri spelat ^

Det var pä hösten 1790 som Gustaf Abraham Silverstolpe

anlände till Uppsala och inskrefs i Ostgöta nation. Tio år före

hans ankomst till alcadcmien hade hans äldre bror /\xel Gabriel,

den bekante författaren och politikern, efter två terminers studier

därstädes aflagt sin kansliexamen och sedan rest tillbaka till

Stoclcholm för att bli ämbetsmari. IDet framgår med all önskvärd

tydlighet af dennes egna uttalanden, att hans behållning af uppsala-

vistelsen egentligen blott blef ett cxaniensbctyg: sina grundliga

kunskaper i \ittra, politiska och si)räkliga ämnen tillägnade han

sig först senare under långvariga och ihärdiga själfstudier. Pla-

nerna far Gustaf Abrahams framtid synas ha gått i ungefär samma
riktning, utan att därmed är sagdt, att han själf skulle ha känt

någon lust för ämbetsmannarummet. lian var öf\'er hufvud taget

af en annan naturell ån den allvarlige stillsamme brodern, mera

receptiv, liliig, rörlig; mindre stadgad och malmedveten. Han hade

förutsättningarna för att åtminstone lätt ryckas med af. oni också

icke att själf skapa och grundligt arbeta sig in i n\'a tankar, och

följden blef den. att den n}a tiden tog fatt i honom och gjorde

honom till sin man. T\- tiden var på väg att bli en annan äfven

vid universitetet. Gustaf III hade visat ett liiligt personligt in-

tresse för akademien sårskildt under 1780-talets senare hälft, då

' B. Liljehratit:, Be:njaiiiin lloijer. Lund 1912.
*' Publiceras hiir med heriäijut incd;^ifs'ande af justilierädet Karl Silversloipe,

som väivilligi laiii mig ta del af denna i hans ägo betinlliga familiekorrespondens.
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det ej kunde vara honom likgiltigt att ha universitetsmännen p,'. 1

sin sida, men själfva andan i den gustavianska regimen var all' |

annat än ägnad att befordra någon världsfrånvänd; i detalj gäcPid.'
\

eller öfver hufvud grundlig lärdom. Disputationsväscndet betrak- i

tade konungen närmast ur teaters}'npunkt: kvickhet i repliken var i

det förnämsta i farsen; universitetet borde så långt möjligt vara I

en skola för bclefvenhet — den vikt han lade vid de >^adeliga öf- ii

ningarne.v och försöket att upplifva den af honom såsom kronprins-

kansler stiftade adelsnationen vittna häre>m. Också iakttog sam-

tiden, huru unga adelsmän i större antal än förut begåfvo sig till

akademien: en »Spectator:» i Uppsala försäkrar 1792, att den ad-

liga ungdomen iriom de sista tre åren nästan blifvit fördubblad.

Följden af allt detta var, att en fläkt af den lättare luft, som

svepte kring den gustavianska hufvudstaden och hofvet, trängde

in äfven till det stillsamma lärosätet: man kunde berätta »den förr

ohörda nyheten;^, att ungdomen i denna »tråicighetens grotta, som

Armfelt kallade Uppsala, sysselsatte sig med dans och teater,

middagar, slädpartier och teassembléer!'

I detta gustaviar.ska fm de siecie hade emellertid andra

strömningar inträngt, hvillca, uppmärksammade ungefär vid samma
tidpunkt, blefvo de som egentligen satte sin prägel pä lifvet i

Uppsala under 1700-talets sista decennium i dess helhet: "jakobi-

nismen» och den n}'a t}-ska, närmast den kantska filosofien. Upp-

salajakobinismen var naturligtvis en direkt fortsättning af den

kungafientliga opj^osition, som året 1789 hade drifvit till sin spets,

och som särskildt bland de unga adelsmännen hade sma anhän-

gare, men med inslag af de nj-a tankar, som första anblicken at

Frankrikes lyckliga frihet väckt till lif. Den kantska filosofien,

som under Uan. 15oethius' och Möijers egid kämpade sig fram vid

universitetet, gaf anledifirig till knappt mindre rörelse i sinnena och

räddhåga pa högsta ort. Förmyndareregeringen, säger Adlerbeth

i sina : Anteckningar:;', ansåg öfver huf\'ud taget filosofi >för föga

annat än upprorsande», men detta blef i s}'tmeriiet fallet med den

nya läran. Boethius' häftigaste motståndare, den tcmperamentsfullc

lockeancn Christiernin, tvekade icke att insinuöst sätta Kant ocii

den iVanska revolutionen i direkt samband med h\arandra. 5l'å"ans-

männen», skrifver han i en af sina stridsskrifter-, j-tyckas vid sin

'Se härom en gan^kn. underhålLinde insändare i Stockholms-Posteii d. '
j

1792 n:o 51, undertecknad »Speclalor), samt genmäle i n:o 84.
° »Försök til! en alfvarsani och hufvuusakelig granskning nf den Xanti^kii.

eller nya sä kollade Cliritiska riiilosophien . . .> Ups. 1795.





revolutions eller statsbvälfnings anställande närmare fölgt Kantens

än någon annan Philosophic . Stridföringen var perfid men
förråder onekligen blick för effektiv polemisk metod: den fruktade

iakobinismens skugga föUe på detta sätt qfver Kants svenska för-

kunnare, och därmed fanns godt hopp om alt den filosofiska

tvisten skulle lösas på ett resolutare sätt än genom förnuftsskäl

och vetenskaplig pröfning. Icke för ty vann den n}'a läran tal-

rika anhängare och trängde segrande fram i striden.

Det är nu i dessa förhållanden Silverstolpe kommer in: ett

;gladt kamratlif, ett lifligt politiserande och en börjande strömning

af revolterande filosofiska och i viss mån äfven litterära idéer.

Och slutligen: han kommer i beröring med en personlighet, som,

efter hvad han själf säger, blef afgörande för hans följande öden,

Benjamin Höijcr. Ett intimare umgänge mellan dessa sedermera

•en tid så oskiljaktiga vänner förmedlades med all sannolikhet af

-det i april 1790 stiftade »Vitterhetssamfundet», i hvilker Höljer i

maj 1792 tog inträde efter att ha blifvit till inval föreslagen af

A. G. Mörner. ' Vitterhetssamfundet var vid konstituerandet

närniast ett sällskap unga adelsmän — af de ursprungliga 12

ledamöterna bära 9 adliga namn — som efter programmet ^utile

<iulci> roade sig med att leka akademi. Intresset skulle delas

mellan .vitterheten och vetenskapen; man hade direktör, kansler

•och ständig sekreterare — hvilken senare post Gust. Abr. Silver-

stolpe beklädde; man läste upp och kritiserade insända skrifter,

till en början författade endast af sällskapets egna medlemmar
senare äfven af utomstående; godkända skrifter belönades med att

antagas till förvaring bland sällskapets handlingar, och författaren

komplimcnterades af direktören; sammankomsterna voro åtmin-

stone en tid olTentliga. Förebilden, var sålunda närmast Gustaf

IIl:s akademi, ej det ett tiotal ar förut afsomnade \-ittra uppsala-

iiällskapet »Apollini Sacra»; de rena ordensceremonier, som hörde

till dess stadgar, saknades alldeles. En hyllning åt den gusta-

vianska tiden, om också säkerligen närmast en protest mot den

innevarande, biet invalet af landshöfdingen i Uppsala Elis Schrö-

derheim, som höll sitt inträdestal d. 9 maj 1793. — Här finner

man nu Silverstolpe i kretsen af hans dåvarande och delvis

framtida umgängesvänner: Alelcher Falkenberg, Clas Fleming,

Ludv. Manderström, Ad. Mörner, Peter Tham, Fredr. och Gustaf

Bonde, Carl Knös, Olof Kolmodin, Gustaf Rosén, Johan Sten-

' ViUcrhels=amfaiiilets >ProtocoIler> och 'Handl. hu'.rände till Willerhets

Samf:s rrotocoUer» finnas å L'ppsala Universitetsbibliotek, sign. U. 155, 150-

10

—
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hammar, adjunkten Regntlr m. fl. — och främst Benjamin Höijcr.
j

Medlemmar af samfundet voro för öfrigt äfven de äldre bröderna 1

Axel Gabriel och Fredrik Samuel Silverstolpe. Gustaf Abraham
|

var emellertid den utan jämförelse mest produktive medlemmen, I

och en hel rad af skaldebref, öfversättningar frän latinet, idyller
]

och athandlingar ur hans penna rönte hedern att vandra ned i
]

den bleckdosa, i hvillcen samfundets skrifter förvarades.
|

Vitterhetssamfundet som sådant var naturligtvis ej särskildi !

politiskt intresseradt, tvärtom märker man en viss sk)'gghet att !

beröra alltför brännande frågor. Sä t. ex. da ledamoten Gustaf <

Rosén till kritik franilagt en uppsats Oui Konuiiga<^'aIde ('^/i 91),

kunde Fleming och I-"a]kcnbcrg -aldeles icke gilla walet af ämne-',

och Fr. Bonde trodde likaledes änmet vara illa valdt. — Gust.

Abr. Silverstolpe däremot gillade det: :;allL hvad som upl\'ser

förtjcnar agtning;-. Och själf gaf han sig in pa politiken bl. a. i

en afhandHng med titel Utkast til Undersökning om Lagars

ock Kegcringssätts Inflytande pa Folkslags Caracterer^ granslcad
|

på sammankomsten d. ^^ „ qi. Utgångspunkten anges genom mot-
|

tot ur Helvetius' De TEsprit: ^Gc n'est pas de la Nature, mais
|

de la différente Constitution des états, que depend Tamour ou
|

rindifférence de certains peuples pour la vertu». Sedan med
|

exempel fastslagits, att lagar och regeringssätt utötva en d\'Iik \

inverkan, och Sparta och L\"kurgus fatt sin entusiastiska hyllning, 1

öfvergär författaren till att framställa de olika regeringssättens olika i

verkningar i despoticn, monarkien, den aristokratiska och den de-

mokratiska republiken: »Stridiga känslor inom mig af vällust och

af afsky väcka hos mig tvekan hvilketdera först bör förekomma

min upmärksamhet. Men viken, I inbildningens störande irringar.

Naturens enfaldiga känsla är tih-äcklig: Jag skall först bcskrifva

Despotismen för att sedan hugna den förskräckta tankekraften med
Ijufvare åminnelser.) Det blir emellertid alls ingen .undersökning»

af de olika regeringssättens infl}-tande pä folkkaraktären: Silver-

stolpe ger endast en framställning af Montesquieus bekanta dok-

trin om de tre grundprinciperna, la crainte såsom despotismens,

rhonneur som monarkiens och la vertu som republikens princip.

Men det är anm.ärkningsvärdt, att da Montesquieu, alltid främst

relativist och skeptiker, delar sina sympatier mellan den aristo-

kratiska republiken och monarkien, dock till förmän för den engel-

ska modifikationen af sistnämnda statsform, så är det knappast

tvifvel underkastadt, att det är den ädla demokratiska republikcii,

som hägrar R)r hans unge utläggares syn. Och helt naturligt.





*
/ 139

Tv Silverstolpe, som också läst Rousseau och uppleft början af

franska revolutionen, kastar, bländad af det magiska ordet verin,

alla realpolitiska resonemang och söker blott upp den statsform,

som bäst stämmer med h.\"ad hans känsla utpekar såsom dcw

heliga grundprincipen i människans natur: friheten — och han är

förkunnare af en trossats: endast genom friheten kan dygden kom-

ma i världen. >;Det är endast at den billiga Naturliga känslan,

jag oftrat den skänk af företräde jag gifvit at kVihetens regering.

Länders olika belägenhet, deras olika climater m. m. må genom
Physiska verkningar göra Folkslag mer och mindre tjenliga at

njuta sin sjelfständighet, och i följe däraf den samma mer och

mindre nyttig; jag känner dock inom mig, at menniskan är född

til Frihet, och jag skulle tro mig fela emot mina likar, om jag ej

uphöjde denna rättighet. Ja, mätte den öfver alt uplifvas, matte

Folkslagen lära känna dess Ijufhet, värdera dess ägande, och för-

stå at nyttja henne; Då skall Frid och enighet allmänt kringsprida

sig, och en sällhct hugna jorden, hvars varagtighci ej skall befrukta

några skiften*.

Denna lilla afhandling frän 1791 förtjänar att anföras därför,

att den känslofulle unge frihetss\-ärmare, som meter oss här med
blodet ännu i svallning efter sk}'mfen 1789 — teoretisk republikan,

för sä vidt man nu vill läsa fram någon politisk öfvertygelse —
kontrasterar ganska betydligt mot den man, som i de följande anteck-

ningarna yttrar sig om sin politiska ståndpunkt under den egentliga

:Junta;>-tiden. Och det är väl att märka, att de oförbehållsamma

brefven till brodern 1796— iSoo på intet sätt jäfva den uppfattning,

man af själfbiograficn far, att ganska allvarliga och sansade synpunk-

ter i grund och botten alls icke voro främmande för Juntans män,

när man bortser från den jargon, de använde sinsemellan. Silverstolpe

hatade hjärtligt förm\-ndareregeringen sådan denna till slut utveck-

lade sig; med afseende pä Gustaf IV" Adolfs regim hnner man till ea

början uttryck för varm tillgifvenhet och goda forhoppningar

gent emot i]^^ unge konungen, men sedan kan man bref för bre

följa, hur stämningen forändras, med ett ord iakttaga samma lång-

samma omhvälfning i tänkesättet, som försiggick pä de flesta an-

dra håll i landet, och äfven den bitterhet desillusionen födde.

Men den känslofulla republikanismen är borta. Utan att alls ofver-

drifva det fasta och konsekventa i Silverstolpes åsikter öfver

hufvud ser man dock, att en ut\'eckling till större stadga i vissa

atseende har skett, och denna är naturligtvis till en del årens

men säkert icke minst liöijers verk.
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I början af 1793 synes : Vitterhetssamfundet, ha afsomnat.

Vid ungefär samma tid började nu de re\'olutionärt-pohtiska in-
]

tressena konnna i jäsning". Det är här nog att erinra om mera
\

bekanta fakta, som delvis återkomma i det följande: ;^tr)'ckfrihetcns i

begrafningi- med anledning af inskränkningen i tryckfriheten och 3

Thorilds häi<tning i dec. 1792, studentkonventen, upplösta i april
j

1793 genom kungligt påbud och skrifvelse från hertigen-kanslern.

och så hela raden af små explosioner, som kanske mest visa, hur
|

irriterad man var både ä högsta ort och i konsistorium: den
;

tiliämnadc i'andra tryckfrihetens begrafning» mars 98, uppträdet I

med anledning af kronprinsens födelse november 99 och slutkata-
j

strofen, musikprocessen, med rättegäng april—november iSoo.
]

Samtidigt pågingo de mera speciellt akademiska fejderna mellaii
j

Dan, Boéthius och hans anliäncrare och Christiernin samt mellan )

andra partier bland fäderna vid konsistoriebordet. %

Musikprocessen slutade med Silverstolpes förvisning från I

universitetet. Redan under uppsalatiden hade han haft sin blick i

riktad mot Tyskland. Därifrån mottog han de mest fruktbärande 1

impulserna, och hans trenne journaler' äro i mångt och mjxket
|

banbrytande och förebådande för en snart kommande c-enerations. \

" o i
n}'romantikcrnas, intressen i denna riktning. Åtminstone från 1796 :|

hade också hans lifligaste önskan varit att själf kunna fa resa
|

ut till Tyskland och göra personlig bekantskap med de där lef- I

vande ledande männen. Strax efter broderns resa till Wien skrif-
\

ver han: iOm bror påminner sig så skref Höljer i Stenhammars 1

album 'Invideo quod sine me ibis', och den tankan har ofta före- I

kommit mig. da jag tänkt på brors resa.»- En tid hade han utsikt
|

att med sin discipel, brulcspatron J. Schöns son, få resa till Paris, |

men detta peispcktiv tilltalade honom mindre. Ei"ter musikpro- i

cessen började han emellertid känna atmosfären i fäderneslandet
|

alltför tr}'ckande och affärerna med de t}'ska bokhandlarna alltför
'

tilltrasslade: han lånar utan föräldrarnas vetskap 1,500 Rdr af bro-
|

dern i Wien och reser. I april 1S02 är han i Stralsund. Sedan 1

gick färden ofvcr Greifswald, Berlin, Leipzig, Weimar, Jena, Dres-
|

den, Pra'^:, Wien och så öfvcr Berlin och Hamburq; hem. Med i

sin vanliga förmåga att göra bekantskaj:)er t}'cks han ha komniit I

i beröring med nästan allt livad Tyskland hade af lärdt och \'ittert
|

folk: i Greifsvv'ald med Arndt, i Berhn med Brinkman och Fichte, I

' Litleratur Tidning 1795

—

97: Journal för Svensk Liltcralur 1797— iSoi
|

(— iSlC;; Läsning i YA och Annat iSoo— 1S07.
|

° Stcubam niär föieiug 17S9—90 en resa till Tyskland, Frankrike o. Lnglan.i.
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i Weimar lefver han ^midt i litteraturen och har i daj (' 'ö 02)

besökt de bägge härvarande antipoderna Qöthe och Kotzebue>,

ocli frän Jena skrifver han med t}'dhg belåtenhet (^/ö): >! afton

souperar jag med Göthe, Schlegel, SchelHng &c hos en bokhand-

lare härstädes. I Weimar gjorde mig gamla luikellcrtiginnan

den artigheten, at komma til mig pä en promenad och tala gans-

ka länge med mig. INIan undrar pä en Svensk, som känner

tyska litteraturen i bottn-. Här blef han ocksä enligt egen upp-

gift nära lierad med Schillcr, fröken Imhoff m. fl. lärda och poeter.

Silverstolpe ville med sin tyska resa inleda ett nytt skede

i sitt lif. Hans plan var t\'dligen — efter hvad det framgår at

brefven — att vid hemkomsten sä småningom söka reda upp
sina affärer, göra sig af med boktryckeri och eventuellt äfven

bokhandel, ägna sig ät pedagogiska uppgifter och inrätta ett

undervisningTsinstitut. Han hade emellertid sin ställning som per-

sona ingrata sä klar for sig, att han ej ens vågade hoppas på att

utan vidare få kanslersgillcts tillstand till detta institut: därför

skulle han nu ocksä under sin resa studera döfstumundervis-

ningen i Berlin — h vilket han äfven gjorde — , vid hemkomsten
låta detta komma till vederbörandes kännedom och pä sä sätt,

via en skola för döfstumma, komma fram till sin allmänna upp-

fostringsanstalt! »Pretcxten» såsom sådan visade sig sedermera

visserligen obehöflig men är ganska betecknande för situationen

och for Silverstolpes uppfinningsrika hjärna.' Som ett led i

uppgörelsen med det förllutna får man väl nu också betrakta

dessa själfbiografiska anteckningar, som han sänder brodern, och

om hvilka det ni}'cket högtidligt heter i ett bref frän Leipzig d.

'Vs 02 r ;;Jag har hundra saker at berätta dig, som alla skola

uplysa Dig om min närvarande både ställning och bildning, hvar-

om Du, efter de fragmentariska upgifter Du fatt. ej kan rätt

döma. Min person och mina öden äro romantiska nog. Adel-

heim-Borgslröm och Höjer äro de enda som rätt känna dem, och
jag har aldrig velat förtro dem åt posten. Som Du i alla fall ej

trånar af n}'fikenhet, vill jag lofva Dig at småningom beskrifva

' Silverstolpe förfrågade sig genorn Rosenhane hos kanslersgillet, som hän-
visade till Stockholms konsistorium. Af detta tick han tillstånd att anlägga sitt

institut i Stockholi?) efter den plan han själf uppgjort; han måste blott förbinda
sig att låta en af stadens pr.^ster undervisa i teologi. I hvad mån en undervis-
ningsanstalt i tniighet med dessa planer verkligen kom till stånd framgår ej tyd-
ligt af brefven till brodern. Saken torde ha stannat vid en gos';pension af blyg-
sammare proportioner. — Jfr A. F. Skjöldebrands elaka berättelse om G. A. S;s
niisilyckade audiens hos Cust. IV Adolf i >Memoarer> utg. af Schiick D. II s. 135
och anm. s. 167.
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dem . . . Jag- beder dig gömma sådana lappar, dels för n\\\\ egen.

nyfikenhets skull i framtiden, dels för min justification om yv^

snart skulle dö. I allmänheten behöfver jag ej justificras, men lios

mina vänner, som ej fatt och ej bordt få nntt förtroende, destu

mer. At Dig kan jag förtro allt, ty Du gör deraf samma bruk

som jag: tal och tiger, väntar rättvisa och Jiäuuias aldrig.^}> 1

ofvannämnda bref frän Jena (^ ö) kommer första afdclningen ar-

följd af denna introduktion: »Plär sänder jag Dig början af mina

lefnads-Anecdoter. Jag behöfver ej castigera stilen för dig. Jag

gör detta för at gif\a Dig en idée om hurudan jag verkeligen är:

jag skall ej tala tvetydigt, jag skall icke en gång försvara mina fel.

Sä fort jag hinner, skall Du få fortsättningen, och innan jag öfver-

ger Tyskland, skall Du fullkomligt känna mina öden, min ställning

och mina planer. ;>

Silverstolpe äger så mycket större rätt att själf fa oförbehåll-

samt komma till tals, äf\en om hans framställning pa vissa punkter

tydligen är alltför ensidig, som den allmänt citerade lefnadsteck-

ningen i Biograf. Lexikon flutit ur antagonisten Talmblads penna.

Sjäin)iografi.

»Jag räknar egenteligen början af min lefnad i verlden ifrån

den tid jag kom til Acadeniien. Förut voro redan många anlag

väckta, men dels hade det stadnat vid blotta anlaget, dels voro

dessa anlag missbildadc. Endast i musik- och teckning hade jag

hunnit någon mekanisk färdighet. Jag hade läst alla de franska lätta

litteratörernELS arbeten, trodde mig dcrmed hafva genomlupit hela

kundskapens fält, och var i grunden okunnig.

Min olyckliga ofärdighet' icke mindre än liela upfostrings-

sättet i hufvudstadcn hade gjort min eljest starka kropp bräcklig

nog: i synnerhet hade den ej fått den härdighet, som hvar men-

niska bör söka förvärfva. Jag anklagar ej den regelbundenhet.

hvari jag hela min barndom lefde, men om den ä ena sidan ver-

kade stadga, då jag kom på egen hand, föranledde den å den

andra en dum feghet emot allt ovant, som yttrade sig lika mycket

i tänkesättens vändning, som i kroppens förmåga. Jag hade starka

passioner, nien de voro alla riktade till en punkt — politiken —
en följd af S9 års liksdag. Ur Barnkammarn och Riddarelmsct

kom jag til Academien, et ställe der då ännil. åQ.\\ obeskränkta

' Silverstolpe v:cr pnckelrygLjig: miagister Silverpuckcl> helte han äfveii

kaiuratkrctsen.
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anda rädde, som dref til fullkomlighet genom täflan, der striden

mellan godt och ondt leder til erfarenhet, til känsla och öfning af

krafter, och der wetenskapcrne rikta begrep ocli bemödande til full-

komnande. Detta var mig en alldeles ny verld. Naturligtvis ville

i jag i början förlika den med min gamla. Nära tu års studerande som

i . dilcttant tilbragtes til detta ändamål och medförde den naturliga

I
verkan, et sceptiskt tilsiånd. der jag förblef stadig genom vana

men vacklande mellan hvad grundsattser jag borde välja. Tvä

händelser bidrogo at uplösa detta ovisshets tilständ. Min be-

I

kantskap med Höjer och rnitt dcraf följande beslut at bli Aca-

j
demicus och gå den vanliga Informators vägen,

i
Min bekantskap med Höjer. Han var den första som lärde

\
mig känna, huru jag var i bottn okunnig, som visade mig, huru

j jag borde studera, som väckte hos mig eller ätmindstonc gjorde

för mig redigt det sanna nitet för wetenskap. Mit beslut at bli

\
Acadeniicits och Ltforniator. T) nu måste jag på alfvare studera

^vetenskaper och mig sjclf. Ifrån denna tid räknar jag den vänd-

ning min caraclere fått at känna et högre interessc än ögnablic-

kets och at anse inga hinder, inga motgångar för giltiga skäl

at derifrån afstå. Genom sådana grundsattser bildades tillika min

poetiska imagination. Föreställ Dig detta frö i tilväxt, och jag

mognar småningom.

Följande händelser gjorde mig til Bokhandlare. Min politiska

bana hade hos mig förorsakat en oöfvervinnerlig afsky för Em-

[ betsmannavägen, hvarvid jag skulle .sälja borrt min independance.

En Academisk syssla ansåg jag ej för sådan: man har lof at be-

dra sig i Ungdomen, dä man tror allt vara så som det borde

vara. Mina utsigter vid Academien voro vackra, men långväga.

Jag skulle lefva kanske i 20 år, innan jag kunde bli Skyttianus,

Ergo måste et medel tilgripas, och behofvet af böcker samt

tilfället genom Schön' gjorde, at jag började bokhandeln. Här-

til kom at jag \ar dödligt kär i Gustava Schön, och jag trodde

•ej utan skäl at på denna väg kunna få henne. Schöns beredvillig-

het hade många grunder. Han hade lurat mig vid contractet

om Sonen, ty 220 Rd. i et för alt var mindre än någonsin nå-

gon Informator den tiden kostat. Han var mig m>'cket förbunden

och tillika fåfäng: han yfdes at hafva hulpit en Adelsman — och

ändteligen, han ville ha mig til mag, om jag kunnat forvärfva en

tilräcklig ägendom, ty han visste, at Gustava ocli jag tålde hvar-

' Joh. Schön. f. 1755, t 1805, grosshandlare o. brukspatron, f.iuer till G. A.

S:s discipel Johan (Janne) Schön.
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andra ratt väl. Denna tid arbetade jag sjelf och alt för mi^y.

Jag" förkofrade mig i alla afseendcn, öch jag såg ingen möjlighLt |

til motgång i verlden. Denna möjlighet insåg jag först, när
\

Schön, sedan Lotta refuserat Sclnvan,' fc)r att behålla honom vid j

contoiret, gaf honom Gustava. At min ringa person och flickans |

tycke skulle stå efter för handelsinteresset finner den lätt, som |

känner Schön, och han exponerade sig ej derigenom. dä jag ännu 1

aldrig gjort flickan några propositioner. Om Du kan föreställa |

Dig det ögnablick, da en yngling första gängen blir bedragen i \

et i en häftig passion grundadt hopp, så ser Du mig, dä jag mom ;

fyra ögon tog afsked af Gustava, och taflan blir mera plågsam,

när hennes oskyldiga bekännelse, at hon ej gifte sig de bon cceur.

åtföljd af tårar och starka vänskapsförklaringar til mig, tilkcm-

mer. Jag fann mig nödsakad at afbryta scenen och några dagar

derefter resa borrt. Detta var 95. Märkte Du ej min dåvarande

melancholie? ]\Iina dagar i Schöns hus blefvo efter detma stund

ej roliga. Ty dels led jag, dels förändrades Schöns upförande

med hans }:)laner. Jag blcf för honom en person utan annat än

fåfängans intercsse, och han började calculera. om han möjligtvis

skulle på mig kunna återvinna, h\ad han för sin son kostat pa

mig. Så snart jag skiljts vid Janne, kunde jag ej mer så ofta

frequentcra hans iius. Jag följde min instinct, jag skydde plågan

och teg, jag säg haiis förändrade lynne, lät honom gå sin väg,

samtyckte til alla hans förslag, gjorde honom reda för intet,

ända til dess han sjelf tvang til en explication, der jag lät honom

förstå, at jag gerna \ille vara den lidande, häldre än i hans ställe.

Vår inbördes penningearrangement känner Du, och om allt lyckas

är jag honom quitt nästa år. Han har aldrig kunnat hos mig

upväcka eller inplanta köpmansandan, och han förlåter mig det

ej. Hans mildaste tanka är, at jag är en narr, som ej först och

för allting vill förtjena pengar. Jag hör honom och tiger, ty

det ligger i min natur at aldrig försvara mig inför den som ej

kan förstå mig.

Genom denna missl}-ckade kärlekshistoria flyttades jag ur

fantasiens rike och blef lärd och bokhandlare. Det var samma
är som jag beslöt at bli Journalist — det första steget til alla

mina olyckor. Jag insåg alltför väl, at jag derigenom skulle expo-

nera antingen min person eller min heder — at jag skulle bli en

' Hans Nicl. Schwaa f. 1764, t 1S29. Schöns kompanjon, sedan direktör

för oslind. kompaniet, borgarståndets talman, statsråd m. m.
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usel Gjörwell' eller en hatad hederlig" man: men för en ung karl

;ir det lätt at \'älja det sednare, då han äniiu ej hunnit lära. at

det goda han verkar ej är för hans lifstid, och at han derföre

bur bereda sig- til allt möjligt lidande, och dä han ämiu tror pä

de personers redlighet och ståndagtighet, hvilka han skänkt sin

agtning och sin vänskap. Jag hade orubbad kunnat ställa mig

emot hela verlden, da jag förtrodde mig til en inskränkt krets

af lärde, hvilka jag ansåg vara lifvade af samma nit som jag.

Höjer och Afzelius^ äro de enda, som ej svikit. Men mera här-

om längre fram.»

(I bref dat. Berlin den 7 aug. [1802]) — >Jag är nu på en

g^ng Bok-handlare, Journalist och Informator, med framgång, eiiuru

Bokhandeln skötes ganska illa. 3 I Upsala, der jag bodde, tändes

nu redan i hemlighet den eld, som skulle förtära inig. Då jag an-

modade flera af dervarande professorer at bli medarbetare i min

journal, feck jag afslag af alla utom Boethius och Afzelius. Jag-

tog detia för lättja, men jag har sedan måst medge, at Höjer

såg rätt, som sökte orsaken i deras förargelse at en ung man
understöd sig at göra et arbete, som de ej sjelfva proponerai.

Dertil kom min tilväxandc credil både i hela landet och \id

Academien, der jag använde mina ökade penningeLilgångar til de

fattigas hjelp, och der jag kunde hjelpa ännu flera genom recom-

mendationer, livartil mina af Dig kända mänga relationer i den

stora verlden gåfvo mig lätthet. Det första prof jag märkte af

detta mot mig upväxande hat var, rär jag sökte Boktryckeri-

privilegium i Upsala, vid hvilket tilfälle hela Consistorium, Bo-

ethius undantagen, dcclarerade sig emot mig. I min godtrogen-

' C. Ch. Gjörwell, den bekanf.e publicislen ocli samlaren. G. A. S:s om-
döme .^r väl närmast föranledt af G:s ställning till Gustaf III:s politik.

" Per Afzelius, med. adjunkt i Upiisala.
^ Brefven frä,; denna tid £,'e nägra upplysningar om S:s journalistiska planer:

D. °^/io 96 skritVer han: »Bokhandeln gar bra. och Litteratur Tidningen stiger i

credit. Af vissa häften har jag knapt 50 Exemplar cfriga. Til nästa är begynner
jag et nytt dagblad i Stockholm, f^ir at remplacera det afdöda Extri-poiten. Gud
late min son bli lyekligal^re] än den stackarn.» I mars 97 ha planerna förändrats.

»Litteratur Tidningen continuerar ännu i år, och nästa manad begynner jag ut-

gifvandet af en månadsskrift kallad Journal för Svensk Litteratur. Man måste
känna tiderna på pulsen, hvacl de kunna tåla.» l^cl är nu Tysklands litterära

tidningar S. vill efterlikna: i ett bref d. '*
7 97 heter det triumferand---: >l>u kan

endast föreställa Dig. huru mit anseende på kort tid blifvit iorändrat, '^cdan jag
började utgif\a min nya journal för svensk litteratur. Kriget är börjat med alla

usla författare, och jag är redan rundt omkring öfverfallen med ovett af våra scrib-

Icrer. X.Hgot godt sk.-dl uträttas härmed, och jag st: redan, at klokt folk börjar
göra räkning derpå. Detta ökar min frimcdigiiet, och jag 5mickra;r mig med hopp
at i Sverige kunna gifva ut en lilca frinnHiig litterär Tidning som de 'l'yska. Ja^
vore dermed belönad för all möda. och allmänheten vore mig skylldig tack-
samhet.»
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het ansåg jag detta ännu vara en följd af professorernas förbin-

delse med gamle Edman. ^ Det andra nrofvet var, när jag skulle

utnämnas til Docens,^ dä det säkert gått på tok, om ej Christjer-

nin opponerat sig, och de derföre af partianda understödt mi^^.

Under tiden växte de Academiska partierna, och som bägge

gjorde orättvisa ömsevis, kunde jag ej höra til någondera. IMan

antastade mig pä bägge sidor, och då jag ej kunde gilla, måsic

jag af bägge hatas. Jag hade 99 ej nägra andra vänner quar än

Boethius och Afzelius, sedan ArkeBiskopen^ sett, at han ej kun-

de i mig \änta en ifrig försvarare, och Wikman-' förgäfves sökt

fä mig til sin anhängare. De som voro mindre hätska partian-

hängare stolte sig pa min näsvishet at bo i eget hus och der

lefva tämligen väl. Jag bör här medgifva, at min attention til

dessa Acadcmislca stridigheter nog mycket drog mig ifrån min

handels skötsel, och at mit i Upsala inrättade hushåll föran-

ledde dei>enser, som äro första grunden til min handels undcr-

vigt.5 Oförstånd var dock dertil egentehga cirdsakcn och slurfat

€] i "tid betänka slöseriet, men deremot ursägtar jag mig dermed.

at jag gjorde godt at många behöfvande studerande, at jag

uppehöll och til arbete lifvade personer, som dessutom antingen

svultit eller ej kunnat studera, och at jag gaf exempel af den

rätta ton, som bör härska bland dugliga studenter. At en sam-

Hng af quickt och kunnigt folk ej skulle lemna dårskapen och

' Joh. Edman, akad. boklr. sedan 1767, död 1791. Hans änka hade 1794
öfveilåtit tryckeriel på sonen Joh. Fr. E. — Om boktryckeriplanerna bl. a. i ett

bref d. '',7 97; > . . i boktryckeriet interesseras (dock unter uns) Tjenjamin Hö'er

för en fjerdedel af vinsten emot förbindelse at vara inspector öfver hela det mecha-
niska af rörelsen: en sak, hvarigenom han far sin utkomst och blir en mera
arbetsam hjelpare än förut . . . Nu st.-lr det i görningen om jag får privilegium

€ller ej. Boktiyckare Societeten rifver op himmel och jord. och Edman har för-

mått consistnrium at afstyrka saken hos Cantzlicollegium: men mina Stockholms
Gubbar äro mig troi^ne och lofva det bästa, lag är i dag hemkommen frän

Stockholm, der jag vigilerat saken. Gubben Sparre var charmant och talte myc-
ket vackra saker om Dig. Kosenstein och Rosenblad sta. äfven på min sida.>

' a. kallades våren 1797 af Neikter till politices docens.
3 Uno v. Troil, son till Sam. Troilius och scyfson till G. A. S:s faster

Brita Elisabet Silverstolpe.
* Sven Wijkman. kalseniansk professor
5 Första underrättelsen om denna celebra »table ronde» träffas i ett brer

^' 10 96, i hvilket det heter: >Jag har varit här sedan den i October, och liniu r

mig återkommen til mit element. Arbete och godt karl-sällskap gör Upsala fö.

mig til den roligaste ort i Sverge. Wår Société bestar nu mast af Höijer, Hans
Hjerta, som ligger här och studerar juridique, Netherwood. Tliam, Sehmau och

Adelheim. Vi hälla nu eget hushåll tilsamuian. sedan vi förskrifvit oss en hus-

hällerska ifrån Stockholm. Vi w.h rätt väl och ha mycket roligt. > —• J. W. Nether-

wood var S:s medhjälpare vid bokhandeln och responderade pä hans docentaf-

handling; Tham och Adelheim (Borgströml vunno namnkunnighet vid iSoo ars

riksdag, då de tillhördL- de adelsmän, som afsade sig adelskapet: Sehman var

broder till den bl, a. gencm Stenhammars »Elegi? bekante Karl S.
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^.kunnigheten i fred var naturlic;!, men min och de minas oför-

sigtii^het lag dcri, at vi ej misstänkte möjligheten af rapportörer,

och at vi, under medvetande af rättlicten' och renheten i vara

afsigter, ej sjelfva gjorde hemhghet af. våra anmärkningar och

tankesätt. Du bör m.ärka, at detta ej rörde poHtiken utan nägot,

5oni är långt ömare, litteraförcrs oditgligJiet och consistorii knep.

Politikens inblandande är ej konmnet ifrån mig eller min societet

men var lätt, då \åra tankesätt ej voro okända. Wetterstedts'

€xtravagancer bidrogo dock i synnerhet til at gifva mit upfö-

rande i Upsala et politiskt utseende. Sä ofta han hennna hos

Fadren tränade Kaulbars eller Lewenhaupt, tog han sig tilfälle at

uphöja Franska revolutionen i ton af en ägta Jacobin, den enda

han förstod, och det enda resultat han drog af våra samtal om
detta politiska phasnomen. Dessa upretade klädren, som bcsk}-llde

mig för at hos sonen inplanta Jacobinism. Du vet huru poikcn

lönat, hvad jag föi honom lidit: vore han ärlig, borde han öfvcr

allt bekänna, at just under den tiden feck han af Ilöjer och mig

första begrepet om statens helighet och nödvändigheten at bi-

behålla regeringssätt orubbade: at vi bådo honom lära sig at

-ej i onödan prata, men förgäfves: at vi sökte hjelpa honom ifrån

den förlägenhet, hvari hans upförande inledt honom, och at vi

tilstyrkte hans utresa, för at hjelpa hans actier och stadga honom
sjelf. Jag hade ej en idée om egen fara, ty jag tänkte pä mina

vänner.

Fadren Wetterstedt var väl genom sin dumhet anledningen

til Iv ungens första förargelse emot mig. Konungen kom resande

til Upsala, och jag mötte honom på landsvägen. Jag hälsade på
å<i.\\ grannaste vagnen, men ej på den sista der Konungen åkte.

Han frågade Wetterstedt hvilken jag var, och han var nog dum
at nämna mig. 8 dagar derefter feck jag det andra afslaget på
min tryckeriansökning. Kaulbars, som vid denna scene var på

Slottet, kunde ej bärga sin glädje öfvcr denna händelse utan lät

berätta mig den genom Boardonniere.^

Med F>keB!skopen bröts den skenbara vänskapen genom
följande händelse. En Magister Kastcman gaf ut en Disputation,

hvilken Theologiska I'aculteten ville förfölja men Bocthius beskyd-

dade. ^ Boethius blef buden til middag til Troil, som mötte ho-

' Gustaf af Wetterstedt, son till landshöfdingen i Uppsala Krik af W.
" Franc, de la Dourdor.niere. fransk sprakmustare.
' Nie. 01. Kaslcman, I)c Religloae Naturali, Moralitate subnixa, Religionis

i\eveiat3e Fulcro, 1797. Ona donna afh. jfr förf:s svar i Journal för sv. litt. Bd 2
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nom i Förstnc.;an med beskyllningar för katteri, hvaraf upkom en

ordväxling, der B. sade T. mänga of^rsynta sanningar. J.r'-

berättade en gång denna anecdot Jios Schön, der Tersmeden^ fat-

tade fyr och flam emot Troil. Jag gissar, at han scrupensat Tro-

ll, åtmindstone åberopade T. sig honom, då han \'id en anställd

explication oss emellan ville göra mig til lögnare. Bocthius con-

fronterades och nekade factum (ordsaken straxt). Jag förklarade,

at jag berättat hvad Boethius sjelf berättat, och at jag ej kunde

hjelpa, om det vore falskt: at Troil ej kunde klaga öfver at jag

hos Schön talat derom, hvilkct jag ansåg som mit hus, och at

jag ej är aiisvarig för deras eller Tersrnedens indiscretion: at jag

ej ville köpa hans vänskap genom en humiliation mot min öfver-

tygelse, emedan jag ännu ansåg anccdoten sann. Dermed åtskilg-

des vi, och ifrän den stunden har T., st)-rd af Alurray, ' varit

min activa fiende. Faster^' var i staden — Alurray skulle reta

henne emot mig, men hon tog mit parti och bad mig vara i ro.

Ifrån denna tid feck ej Fru Murray umgås med mig.

liftermiddagen geck jag til Boethius ocli begärde explication

på hans upförande. Han bad mig ursägta, at han ej ville gräla

för en sä obetydlig sak, häldst följderna voro de samma, da jag

ej humilierat mig. Jag gaf efter. Han var Rector och hade

haft någon obehaglig scene med studenterna, vid tilfälle af en ny
tryckfrihetsförfattning, • hvilken blifvit mig ni} eket exagereradt be-

rättad til Stockholm, der jag n^eddelade honom åt Gubben P^osen-

stein, som i sin dumma klokhet, då han ville ställa allt til rätta, skämde
borrt saken och comprometterade Boethius. Detta skyllde Boethius

i hemlighet på mig och Höjer, och derföre comprometterade han

mig nu hos T., och efter den dagen var han bägges vår hemliga

fiende, under ytan af den varmaste vänskap.-'

Det var vid denna tid som något hxkligt snille påfann den

konsten at döpa mit sällskap med et partinamn, jiaitcJJi, hvari-

s. SÖ ii. p.T en anonym rec. i Tidn. för V.'äxiö Stift '
2 oS. Rec. bör;ar med an-

märkningen, att >denna Afhandling. hos oss en hland de första, i hvilka man
uelat anwanda den senast antagna Philosophien til TLeologiska ämnen, är dcri-

genoiu niärkwiirdig''.

' Förmodl. Lars Gust. T., kapten vid lifgardet och gift med en af Schöns
dötlrar.

' Adolf Murray. anatomie professor.
' Jfr s. 74 not 3.

* Af d. 26 mars 179S. — Jfr iVe>-ney a. a. s. 273 fif.; Liljekrantz a. a. s. 230 f.

5 Boetliius' hållning under musikprocessen bar synts svårförklarlig, och visst

är. att Hoiier och Silverstolpe kände sig bäde öfverraskade och i hög grad smärt-
samt berörda. >'.\Iit misstag på 1;. är del mest smärtande jag i min lefuad gjort»,

skifver S. ^^ le iSoo. — Jfr ofven I.ibekrantz a. a. s. 200 f.
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igenom det feclv air af klubb m. m.^ Nu började man at med
hiitskhct behandla, och anlcdnint^en dertil var 'egenttligen Höjcrs

ansökan efter Christjernin.* Om du har et' begrep om alla de

gemenJieter Prester begå vid ansökningscollisioner, så kan Du
föreställa Dig detta — eljest icke. Under tiden inföll töljande

jiändelse, der jag högst oskyldigt kom at spela en role.

Jag var i Stockholm vid Drottningens första Barnsöl. Några

poikar skrefvo hop en scandalös parodi öfver En jungfru födde

et barn i dag, och söngo don pä sin kammare — XB.jag kände

ingen af dem. Nordmark ^ var Rector och var nog dum at be-

ifra det och at i stället för at lialla sig til personerna gifva hela

studentcorpsen en skrapa, hvilkcn står at läsa i mina ProtocoJler

— Bihangct.+ Åtta dagar derefter kommer jag til Upsala, der

inan berättar mig, at professorerna upgafvo mig såsom Visans

Auctor, at Jag och Juntan voro de personer Nordmark menat,

och at studentcorpsen ville begära förklaring deröfver hos Nord-

mark. Vid detta tilfälle togs det steg, at curatorerna aflemnade

en skrift til Rector, Inilken, jämte hvad som dervid föreföll, äfven

står at läsa i mina l^rotocoll, i min sista försvarsskrift til Cantzlern.

Några dagar dcrefler k'om Kungen til Upsala och gjorde J''ersen

til Cantzler. Genom h^lemingens indiscretion fcck jag' veta, at

om jag- ginge up med de öfriga docenterna på pr^esentationen,

skulle jag blifva ut\ist. Jag hngerade derföre en blessur i min

fot och blef borrta. När jag upropades, svarade Konungen —
han är icke här. Einedlcriid hade jag evitcrat det åsyftade sättet

at så skymfa mig, at mari \'arit nödsakad at str}-ka ut mig ur

docentlistan. Förargelsen mot mig var under tiden ökad genom
boken om Franska Revolution % for hviiken jag åtog mig allt

ansvar. Jag var den farligaste person i Riket, och man rådslog

om medel at undanröja mig. 1 det följande skall jag säga, huru

privat hat äfven deri inblandade sig.»

(I bref dat. Hamburg den 30 aug. 1802.) — >.Det var et ögna-

blick under hertigens Regering som Ordnarna voro nära at få det

högsta inflytande både i Politiskt och Religiöst afseende. Fri-

byggareOrdcn \ar den första, som r}xk'te borrt sin masquc och

' Af detta vill det sålunda knappast synas, som om den Höijer-Silverstolpeska

kretsen, som Liijekrantz påstår s. 84. laf dem själfva döpts med namnet Juntan*.
' Christiernin död d. 24 febr. 1799.
2 Z. Nordmark, physices professor.
* S. utgaf iSoo en 259 sidor stark volym innehållande aktstycken från musik-

processen samt i8ni IJilinng därtill.

^ Jäftas bekanta satir om återupiuäitandet af den franska monarkien, som i

okt. 1799 utkom anonymt nå S:ä förlag.
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blottade sin afsigt genom Journalen för Uph'sning och Seder.'

Jag ansåg för min pligt at i början ' quäfva detta tiltag, oci^

medlen jag dertil nyttjade, finner Du i min Journal. Om Du an-

ser anfallet strcängt, så kom iliäg, at faran var stor: at denna Orden

var nära at slå under sig Rikets upfostringsverk och var under-

stödd af Regeringen och de förnäma. Anfallet lyckades -r- Ordens

inflytande föll, och jag blef målet för de slagnas enskillda hämnd.

Stenbockarne, J3aron Bonde, Fleming &c kunde ej mätta sin galla.

Några mindre ljus, såsom Manderström, Kölmark, luirén &:c voro

i sina kretsar m)'ck-et verksamma, i synnerhet Eurén, - hvilken.

som jag sedan fatt höra, legat under hela upsalaaftaren. Rosen-

blad var i (luds namn ond pä mig. När nu en tidepunkt nalkades,

då en politisk crise skulle förefalla, sä kunde jag förutse, at jag

skulle bli offret. Nu kommer ordningen til händelser, dem ]3u

känner: huru man vägrade mig at resa til Norrköpings, anställde

Processen emot mig, och huru den utföll. Innan Domen af Ko-

nungen var stadfästad, hotade mig en större fara. Jag hade fatt

in Massons Mcmoires de Russie+ 30 F.x., hviliva inom några timar

såldes samm;'. dag de annoncerades. — Ulrich hade redan länge

haft dem i sin catalog, och i anlednmg deraf hade Rysl<a Ambass.

ingifvit sin Note. Samma dag stod min annonce i Tidningarna,

och man beslöt at straffa mig. Hos Ulrich fann man exemplar.

men han undgick all näpst. Jag blef snäst af RiksDrotsen, och

när jag til mit forsvar anförde, at ingen lag funnes, som förbödc

mig at sälja denna bok, blef jag utkörd. Han gjorde mig sedan

reparation genom PoliceAIastarea, och jag tror, at bägge tilsammans

afvände, hvad man tilämnat, at skicka mig ur Riket. Jag feck då

Malmström til censor, hvarigenom jag väl i lugn drifver mina

affärer, men också under et tvang, som numera gör dem mindre

profitabla.

Skakad af sä många motgångar kunde jag ej vara lil-:a lätt

som vanligt til mit l\'nne: men i synnerhet plägade mig, at min

Far aftynade af sorg och af en innre strid mellan hans böjelse at

urskulda mig och hans scrupler öfver min oförsigtighet. Jag måste-

lida och tii-a. Nu inibll den kärlekshändelse, som utgör en af de

' Fnbyi^erirordon, stiflad 1787, utgaf 1796-Q.S |ourna! för allmänna uplysningen

och seclerne. och 1799 Skrifter uplaste i sällskapet F. 13. Silvcrä'olpc5 recensioner

återfinnas i Journal för sv. Utt. Bd. I s. 24 tT och s. 264 ff ?aint Bd. III s. 641 ff-

" G. Euréii, kanslerssekreterare vid Cps. univ.: bekant som Kolzebueöf\'ersättare.

^ Till riksdagen iSoo.
* Charles Francois Philibert Masson de Blamon, lägre militär i rysk tjänsts

förvisad 1797 uf Paul I. jfr Werner a. a. s. 329.





förnämsta epoquer i min IcnKid, ocli som öfvertygat mig, at jag-

ar i högsta grad rapabel af oegennytta.

Du känner, huru jag blef bekant med Wikmanson: ' huru han

testamenterade mig upsigten öfver liar.s.hus m. m. /\llt detta

uträttade jag, sä godt jag förm.ädde, med Ziervogels- tilhjelp, oeh

jag vann husets agtning och kärlek. När jag om somniaren kom
til Stockholm, företog jag mig at undervisa ^\\\v Wikmanson^ och

en hennes vän Mile Edman i Isloral, Historia, Konsttiieori c^c.

Detta gaf mig tilfälle at se hennes anlag, och niit hjerta, då sä

lätt retadt, kunde ej emotstä henne. Jag mäste älslca, och allt bi-

drog til at jag mäste önska mig henne til hustru. Jag behöfde

lugn och trodde at kunna finna det under en högst inskränkt

lefnad med en hustru, som var van dervid, och hvars bildning

kunde i inre lycksalighet ersätta, h\ad som kunde fi. las oss i }-tire:

jag trodde äfven at derigenom fullkon'il. upf)lla nnn pligt mot
Wikmansons älskade skugga. Jag friade -- och feck' Xej. hlickan

ville ej yppa sina skäl. och Modren, som älskade mig och önskade

värt giftermål och dertil fruktade för et annat, blcf i högsta grad

upbragt emot sin dotter. Xu blef jag nödsalcad at taga dottrens

försvar emot mig sjelf. Jag kan ej beskrifva, hvad möda detta

upförande under nära tre månaders tid kostade mig, dä min passion

genom (;t dagligt umgänge och en hos tlickan ökad tilgifvenhet

växte, da jag säg flickan förtäras genom sin svära belägenhet

mellan mig, mot hvilken hon hade tacksatiihet, Alodren, som aldrig

lemnade henne i fred, och fästmannen, som ständigt sökte upreta

henne emot mig och genom en suckande overksamhet ständigt

aflägsnade den stund, dä denna tvetydiga belägenhet kunde brytas.

Genom en hazard uptäckte Modren flickans förening med JModeer,

flickan föll i convulsioner, och jag mäste nu igen trösta. Korrt

dereftcr dog Modren, och man flydde til mig. Jag var nu mästare

öfver mig, man gjorde mig rättvisa, och jag plägades blott af

tomheten efter et bedraget hopp.

Dcrefter följde min liaison med Fröken Linroth den Du känner.

+

Jag lefde med henne förtroligt, aldrig i afsigt at söka hennes kärlek,

utan blott för at genom vänskap ersätta tomheten efter kärlek.

Du vet, hvad detta förtroliga umgänge verkade på lUckan, och

^ Joh. Wikmanssou, den bekante musikern, n. 1800.
' Sam. Fr. /iervot^cl, rådman i Sthlni och leii-.niJt af Mus.k. Akad.
^ Kristina Maria W.. g\\\ 1815 ined 1'. V\'esti;rsirand.
* Brefven till Fr. .'-ani. S. meddela intet om denna >liai5on5. ' G. .A. S. hade

emellertid, trots de svdriL;he'.tr .som upfistätt däri|;enc)ra. att konungen bestäm dt

vägrat underteckna hans pass, personligen sammanträiiat med sin bror i Wien.
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huru jag af skyldighet t\-angs til et steg. pä hvars hxkhga utgång

jag alltid tviflade. At jag i den saken upf()rde mig som jag

borde, säger mig mit samvete.

Sedan jag flyttade ifrån Upsala, ..kom jag närmare til skötseln

af mina aftarer och faim dem i största oordning och största fara.

Landets oeconomiska ställning och litteraturens förfall under en

härd censur voro inga tröstande utsigter. Jag fattade mod af

följande skäl: at den som arbetar bör kunna reda sig, at om jag

ägde inånga fiender har jag ock mänga vänner, at jag genom
cession skulle öka mina motståndares seger och sätta mig ur stånd

at vidare gagna. Jag kan ocksä ej löpa faraat bedraga nägon.

om jag får lefva, och om ej tidens olyckor tilstänger för mig

som för alla alla tilgångar. Men för at vara fullkomligt säker bor

jag ej räkna blott pä min bokhandel: jag bör ätmindstone kunna

föda mig genom en bisak. — Nu äterstär af min Biographie blott at

beskrifva Dig min närvarande bildning och alla mina i^laner. Du
känner redan det mesta deraf, men det bör interessera Dig at se allt

i sit sammanhang. Jag smickrar mig at det finnes et sammanhang
i hela min lefnad, och jag skall söka at i framtiden bibehålla det'.;

Silverstolpes själfbiografi är en kortfattad »bildningsroman.,

i hvilken han velat skildra sina läroår: rik pä förvärfvade erfaren-

heter skulle han sedan börja ett nytt skede af sitt lif. Mans

lyckliga förmåga att »fatta mod> skulle komma honom väl till

pass och bli satt pä härda prof under dessa kommande ar. Upp-
finningsrik och mottaglig för nya intryck som han var, älskade

han att ständigt planera för framtiden, men bristen pä ihärdigt

allvar samt den förlamande och distraherande inverkan af en

derangerad ekonomi hindrade honom oftast att bringa till ut-

förande äfven sådana planer, som icke frän början voro blott

lösa projekt födda af stundens ingifvelser. Om det sålunda

icke alltid är så lätt att upptäcka detta .-sammanhang:, som

han själf tror sig ha funnit och utfäster sig att söka bibehålla

i sin lefnad, och om hans arbete af inre och yttre anledningar

i mycket far splittringens karaktär, sä förefaller det ändock, som.

' Ci. A. S;s Tnening var, som framgår af hithörande br;f, att sända fortsätt-

ningen efter heinl-:oinsten till Sverige: »Slutmeningen sänder jag från Sverige, liit

jag nu alfvarligen längtar. Du kan sjelf göra den conclusion. at min lefnad vant

intercssant, både genom motgångar och njutningar. Jag är lycklig i mit med-
vetande och i mit hopp — kan man begära mera.-» Nägon direkt fortsätt-

ning blef dock veterligen aldrig författad.





om en viss enande synpunkt funnes, ut ifiån hvilken man kan

betrakta hans sträfvanden under dessa senai''e år. Redan förut

är näinndt, huru han gx-nom sina tidskrifter sökt rikta uppmärk-

samheten på Tyskland och de nya strömningar inom filosofien,

vitterheten och konsten, som där utvecklats under 1700-talets

sista decennier. Han hade därvid särskildt visat sig påverkad af

den tyska nyklassicitcten eller nyhumanismen, den sträfvan till

ett djupare inträngande i och förstående af antikens kulturlif och

anda, som — framträdande i de flesta europeiska länder under

århundradets sista hälft — på tysk botten afspeglar sig främst

i Winckelmanns konsthistoriska arbeten och i Schillers och Goethes

senare verk, — den riktning, som i Sverige hade en stor och
originell teoretiker i Karl August lihrensvärd, sin störste prak-

tiske ntöfvare på den bildande konstens område i Sergel, och

som starkt tryckte sin prägel på den tegnérska versen och prosan.

Man kan nu säga, att under det Silverstolpes främste f. d. medar-

betare Höijer, ständigt i kontakt med den t}ska forskningens fram-

steg på det filosofiskt-estetiska området, alltjämt gick vidare, genom
n}"romantikerna fram mot Hegel, håller Silverstolpe själf i stort

sedt fast vid de lärdomar han mottagit från Kant och Schillcr, i

den mån han förmatt genomtränga dem, inspirerar sig än ytterli-

gare af Ehrensvärd och Winckelmann och älskar i sin dubbla

verksamhet som pedagog och konstintresserad att tänka sig ett

mål i öfverensstämmelse med det, som hägrade för de tyska ny-

humanisterna: en harmonisk mänsklighet med den grekiska antiken

som förebild, resultatet af en allsidig uppfostran vid hxålken det

estetiska sinnets utveckling måste tillerkännas den största betydelse.

Af större intresse än att i enskildheter dröja vid Silverstolpes

föga märkliga lefnadsöden under denna senare period af hans lif

synes det mig därför vara att från ofvan ant}'dda synpunkt, hans

ställning inom den svenska nyklassicismen — hvilken väl berörts

men icke närmare utvecklats af hans biografer — söka följa några

af de tankar, han kommer in på. En sammanställning af hans

under denna tid publicerade uppsatser och några bref kommer
dä också att Iclarare än dessa förstnämnda enbart visa, hvilken

betydelse s}'sslandet med estetiska spörsmål fick för honom som
tillflykt i olyckan efter skeppsbrottet pä den lärda banan, och

utöfver hvad han Ivckades uträtta.'

' För S:i'. politiska och peda<;ogiskn verks.inihet liänviras till Werners ofvan
at! förda arbete.

I!— iöOr?/. PiyscnhistcyhkUdikr'.j't.
"*
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Musilcalisk begåfning hade bröderna Silverstolpe ärft af mo-

dern, Eleonora Leijonhufvud. som särskildt var en känslig och varm

beundrarinna af Ha}-dn. Om musiken på sätt och vis blifvit

Gustaf .'Vbrahams olycka i Uppsala, blcf den efter förvisnin-

gen frän universitetet också hans tröst under de trista dagar-

na i Stoclcholm. ijag Icfver här i Stockholm, skrifvcr han

(*5/„ 1800), så väl som den kan lefva, som mot sin vilja flyttat

ifrån et ställe han älskat . . . ^Mycket arbete och musik trösta

mig.-:- lian hnner, att i dessa tider, då all frimodig verksamhet

för det allmänna betraktas med misstroende, erbjuda konstens

förädlande njutningar den enda värdiga tillfljkten. Då han i

februari 1801 i Miisilcaliska Alcademien håller ett åminnelsetal öf\er

vännen Wikmansson, tränga sig hans egna okvxkor pa honom.

och han frågar sina åhörare, om någon säkrare eller öfver hufvud

någon annan tröst finnes mot lifvets bekymmer än konsterna: ned-

slagen vid åtanken af det stora afståndet mellan inbillningens

värld och den verkliga finner människan här ett medel att åter-

förfiytta sig till det rike, där harmonien härsk-ar. Och han ut-

brister: >T\'ngd af missöden, ser jag den förföljda, den förskutna

eller den bedragna ålskaren, hopplös, med döfvade sinnen längta

efter det åskeslag, som till intet skulle förvandla hans varelse: men
en ren harmoni väcker honom ur dvalan, hans känslokrafter

återlifvas, och lif återkommer i den för hans inbildning döda natu-

ren, och hoppets gnista tändes, och hans hjerta öpnas för lugnet

och glädjen, och snart med ungdomens styrka söker han verk-

samhet, söker ädla upoflVingar och svåra segrar.- Hvcm som närmast

åsyftas med denne förföljde och förskjutne älskare är ej svart

att ana, om man erinrar sig bekännelserna i sjålfbiografien, och före-

målet för hans svikna förhoppningar satt antagligen bland åhörarne

i salen. Tydligen är det emellertid icke blott af böjelse utan

äfven på grund af en teoretiskt vunnen öfvertygelse om konstens

förmåga att befria det nedtryckta sinnet som Silverstolpe för

egen del vill taga sin tillflykt till dess njutningar och rekommen-
dera detsamma åt andra. Man Ican utan svårighet också ur de

nyss anförda subjektiva raderna utläsa de lärdomar, han mottagit

från Schillers teorier om konstens allmänna verkningsförmåga:

huru den af materien och sinnligheten behärskade och tyngda anden

genom den harmoniska skönheten löses ur sitt tvång, åter upp-

når ett tillstånd af frihet, genomgår liksom en ny skapelse och

sålunda på nytt står m.ed möjligheter till verksamhet, med Ver-

mögcn zur iVlenschheiti-.
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Förläggare af Kraus' arbeten, lierad med Haiffner, Frigcl

och Wikmansson, utgifvare af den sistnämndes trennc Ilaydn

tillägnade kvartetter och själf god violinist hade Silverstolpe kom-

mit in pä speciellt musikens teori. I ett längt musikbref af d.

12 maj iSoi finnas några ganska anmärkningsvärda uttalanden

i hithörande frågor. lian skrifver: »Om någonsin en min ännu

hemliga plan at flytta på landet går i verkställighet, skall jag

studera musikens theori. Genom blott öfning läser jag äfven med nå-

gorlunda säkerhet Partiturer och ärnar nu lära mig så mycket

claver, at jag dermed kan roa mig sjelf. r>ilusikens .h^sthetik

har redan länge sysselsatt mig och har kanske gjort mig til en

stor kättare i Musiken. IMina undersökningar i; denna väg hafva

uptäckt för mig, at Musiken ännu blott har en lutning til hvad

den kan bli; och til denna dess tilkommande fullkomlighct finner

jag blott en aning, följd af et djupt och rikt hnfvud, hos Ilaydn,

en känsla hos Gliick och en öfverlagd plan hos Kraus, som
communicerat den med Wikmansson och Frigel. Jag har uttryckt

mig korrt och kanske mörkt och besparar til et annat tilfälle at

göra mig tydlig. ^ Förutsättningarna för att denna nya musik skall

kunna framträda ant\'das längre fram i brcfvet i samband med
omdömen om den unge österrikiske kompositören Struck, en

Haydns lärjunge, som på Fr. Sam. Silverstolpes rekommendation

medverkat vid det första uppförandet af 2>Skapelseir> pa Riddar-

huset långfredagen iSoi. sStruck har visserligen geni», heter det,

:vmen hans fåfänga torde snart sätta et mål för hans perfectibilité.

Förakt för -Fsthefisk odling, grundadt deri at Haydn är den

förutan, och i den Öfvert}-gelsen. at man ej kan hinna förvärfxa

den, om man rätt skall studera nnisikens hand\"erk, torde lätt kom-
ma at för\'andla honom til Not och ITarmoniskrifvare i stället för

duglig compositör . . . Om han återkommer til Wien, så drif

honom at läsa konsternas allmänna theori, dels hos Sulzer, dels

hos Rousseau, Blair och hlschenburg, ja, om han det kunde, sjelf\'a

Kants Kritik der Urtheilskraft, och sedan måste han läsa allt

hvad Poeter han kommer öfver för at förfina sin smak och genom
en noga kännedom af känslorna i sin détail första at uttr}-ck-a

dem i det hela. Endast pä detta sätt kan en compositör bildas, som
vill hoppas at arbeta med framgång för det förestående tidehvarf\et.:>

1 talet öfver Wikmansson hade han utvecklat samma tankar: musi-

ken, liksom alla andra konster, fordrar för att nä fullkomligheten

ett .samstännnigt biträde af flera vetenskaper. lal^ttagandet af vissa

matematiska regler år ej nog, ty musiken står i närmaste sam-
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band med s.den så kallade ^-Esthetiken, hvarifrån den lånar sina

kundskaper om sättet, huru människan;^ inbildningskraft sättes i

rörelse, huru den lämpligast ledes ifrån et föremal til et annat.

H\ad som är af intresse i dessa uttalanden är att se, hur

Silverstolpe \isar sig angelägen att betona nödvändigheten för

konstnären att underkasta sig en nästan vetenskapligt sträng ut-

bildning: snillet skall visserligen vara själfständigt men kan finna

de riktiga medlen att nä sitt mal blott genom en noggrann kun-

skap om det mänskliga själslifvet. Det romantiskt frigjorda eller

naturgeniets obetingade öfverlägsenhet tror han föga på. Han säger

om Wikmansson, att naturen såtillvida hade bildat honom till

konstnär, att hon hade gif\it honom snille och känslor och öfverläm-

nade honom lik en rå massa begåfvad med anlag at \idare fullbordas

och emottaga regelbunden forn]. Liksom här detta motsättande af

det räa naturstoffet mot formen är ett lån från Kants och Schil-

lers terminologi, så framgår indirekt af det föregående, att det är

dessa båda mästares sats om smakomdoniets allmängihighct, Silver-

stolpe är angelägen att fastslå: att i följd af den i det stora hela

likformiga organisationen af själskrafterna den estetiska \"erkan måste

bli ungefär likartad hos alla, som uppnått tillräcklig grad af and-

lig odling. Denna sats blir ju i viss mån grundvalen för nyklas-

sicitetens fordran på allmänt erkännande af antikens uteslutande

rätt att stå som mönster för all efterbildning i konsten, och

däri framträder också det bildningsaristokratiska drag, som ut-

märker hela denna riktning.' Att smak till en viss grad alltid

är kunskap, hade äfven Ehrensvärcl betonat: >:Smak är», säger

han, jkänsla af [= kännedom om] naturens aldra hemligaste

sanningar./ — Detta är synpunkter, som Silverstolpe gång på
gång' kommer tillbaka till i sina konstteoretiska uppsatser.

När Silverstolpe efter henikomsten från Tyskland fått sin

gosspension i ordning, sörjde han med ifver för den musikaliska

underhållningen i denna ungdomliga krets; särskildt nämner han

musikstunder tillsammans med A. F. Skjöldebrand och Frigel,

och, tillägger han, Gliick glömmes ej vid sådana tilfällen:/. Denna
ofta uttalade beundran för den store reformatorn inom operan

står fullt i öfverensstänmielse med Silverstolpes sv'm.patier för

allt antikiserande. Uppförandet af :.Iphigenie en Aulide:- vid

' Med nfseende pa kvantiteten definierar ju Kant sniakonidömet ?d<om all-

mängH/ii^i utan att ::;ruiida si\- på åcX''''/'/'- Ltan vidare gäller dock detta blott

om hvad K. kallar den ;rena- skiinheten. Med afseende pä den i realiteten vik-

tigaste klassen af det sköna, -liie anhän;^eude Schönheit», tillkommer ock---a hos honom
en fordran pa öfvercnsstämmelse mellan forin och innehåll, ett intellektuellt elen;ent.
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Glucks ankomst till Paris 1774 hade pä den förstående delen

af den franska publiken verkat som en ren uppenbarelse frän den

grekiska klassiciteten och har framhållits såsom kanske den \ikti-

gaste företeelsen inom den rörelse tillbaka mot antiken, som
gjorde sig gällande i Frankrike under 1700-talets senare hälft.

Själfva valet af stoff, ofta taget direkt frän de grekiska tragöderna,

körens aktiva roll, recitativens utveckling, ansatserna till lokalfärg,

den religiöst högtidliga tonen, den innerliga föreningen af en en-

kel uttryck-sfull musik och en poetiskt värdefull text, allt detta

gjorde, att man i den gluckska operan trodde sig ha återfunnit

den grekiska tragedien i hela dess h-riskt-patetiska storhet. — Kell-

grens beundran för Gluck är bekant, och Silverstolpe finner i

Glucks idéer det enda sanna direktivet för en fortsatt utveckling

af operan. Redan hos Sulzcr — för att taga en af dessa konst-

teoreticl, som han rekommenderar åt unga kompositörer — kunde han

finna uppfattningen om den gamla italienska operans värdelöshet

utvecklad. 1 sin :>Allgemeine Thcoric der schönen Ktinste , som hos

oss kansivC studerats flitigare och haft större betydelse, än man
i allmänhet framhållit, hade Sulzcr med indignation vändt sig

mot den italienska operans onatur, poetiska undcrmålighet och

musikaliska förkonstling; han hade hänvisat till Glucks företal

till >:Alceste- och till den grekiska tragedien, ^die im Grund eine

wurkliche Opcr war , och han hade föreslagit som lämpliga

moderna operatexter Klopstocks :,llermannsschlacht/ och Ossians

jFingal? och ^Temora), härvid sålunda förordande ett försök till

ännu intimare förening af mordiska» ämnen och antik form än

hvad Klopstock redan åstadkommit." Silverstolpe finner den äldre

operan misslyckad och förhatlig af samma anledningar. I en

uppsats »Tankar om Operan:,- en öfversättning ur 'Variétes

Littéraires utg. i Paris 176g, framhåller han i noterna, att den

anonyme författarens uppfattning närmar sig Glucks, ehuru han

skrifvit före : den omskapning det Franska lyriska skådespe-

let fått af Glucks mägtiga snille-. I en längre slutanmärkning

talar han om >den nya och stora operastil, som Gluck införde?, och

betonar, att : närmare fuUkoniligheten har oi:)eran aldrig varit, än vid

Glucks tidv. Men den senare utvecklingen hade tyvärr ej följt

hans linjer: moderaseriet och den ol\'ckan, att den kalla franska

nationen bestämt moderna, hade ledt ifrån den rätta vägen. : Alo-

zart, hvars snille alltid upphöjer honom bland stora originalfor-

' Citat efter 2:d;-a v.ppl. 177S— 70.

' I Strödda Afliandl. i Ainncii rörande de Fria Konsterna. II. 3. 1S09.
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fattare, saknade utan t\ifvel konstbil dning i allmänhet för att fatta

det sublima hela af denna slags konstprodu.ct», och hans inflytande

hade haft olyckliga följder. Genom att han slösat sitt snille pa sa

osmakliga skaldestycken» som -Trollflöjten-; och sä omusikaliska

ämnen;' som ; Don Juanv hade han gifvit farliga exempel till efter-

följd inom en fallen eller alldeles förskämd smak. Man ser, hvart-

hän Silverstolpe syftar. Med dessa verk hade ju Mozart pä sätt

och vis utplanat gränslinjen mellan opera seria och opera buffa. Och

detta är just hvad Silverstolpe icke gillar. Musiken kan rätt an-

vändas ;blott vid antingen tragiska ämnen eller farcen (den Ita-

lienska buffan). I dramen, i den fma infallsrikä comedien kan

den ej användas annorlunda an som en zirat. Hvardagskänslor,

smått joller, convcrsationsspräk, sedemålningar, allt detta som är

opera comiquens föremal hör ej til musiquen^ Det är bevis pä

skämd sraak och konstsinnets aftynande, när publiken vill spegla

sig själf pä teatern i detta slags dramer och tar illa upp, -/>om

man önskar at theatern endast föreställde idealiserade känslor;..

Med andra ord; i musiken liksom i öfriga konster skall

råda hvad Ehrcnsvärd kallar doi stora smaken, icke den lilla,

:;som väljer det hvardagsvaclcra, det medelmättiga'>.

Det uppfattningssätt, som är genomgående i dessa uttalanden,

framträder blott ännu tydligare, då Silverstolpe kommer in på

den egentliga konstliistoriens område. Och man återfinner här

samma synpunkter på konstens höga värde för mänskligheten

och individen, lärdomarna från Kant och Schiller. Människan —
säger han — som tror sig vara länken mellan den sinnliga och den

osinnliga världen, päminnes af dagligdags erfarenheter alltför ofta om
huru mycket hon är beroende af den sinnliga men sträfvar dock

ständigt att höja sig till den öfversinnliga. Hon söker inrätta

allt det, som omger henne, efter lagar, dem hon anser evigt gäl-

lande bland varelser af högre natur. >;När hon sålunda tror sig

begripa regeln för det sanna och det goda och därvid hafva uphunnit

förnuftets och förståndets yttersta gräns, bjuder hennes känsla

och inbildningskraft henne at med dessa begrep förena en aning

om det sköna, pä en gång både resultatet af och natur hos det

sanna och det goda; och genom denna känsla återflyttar sig

mcnniskan til åqw sinliga verlden, men til denna verlden förskönad

och värdig at omgifva varelser af en högre natur; Konsten har

hos henne franihragt en ny skapelse, hvars alla delar, förut stri-

diga, nu vunnit enhet och harmoni.» Detta är, som man ser, ett

försök att resumera hufvudtankarna i den kant-schillerska este-
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tiken. Och Silverstolpe vill nu göra gällande och intala sig själf,

att han för egen del pröfvat sanningen af desfea satser och sålunda

funnit en position öfver alladen sinnliga världens låga bekymmer och

vedermödor: »Den som erfarit verldens ohxka och någon

gäng funnit sig ensam med hoppet och sin inbildning lärde först

at rätt känna den Gudakraft, hvarmed konsten lindrat hans li-

dande, skingrat hans mörka föreställningar, och infört honom i

en verld, der han ej hinnes af bek\-mren, och gifvit honom

st}-rka at fördraga et nödvändigt ondt, genom ersättningen i

inbildningens njutningar. — Ur en sådan synpunkt betragtar jag

konst, och de vackra konsterna. Jag nalkas dem sjelf, liksom

Greken den 0!}'mpiska Jupiter: tacksamt vördar jag på afstånd

den magiska kraft, som uppehåller mig, som ännu ger mig hopp

och styrka. Hvarföre är jag icke sjclf konstnär.' — Kanske Par-

nassens Gud, då han nekade mig et rum bland sina tjenare,

frälsadc mig ifrån at blifva fuskare. Det skulle vara min tröst,

om jag i min inskränkta krets kunde gifva en anledning åt nå-

got enda sannt snille, at bekänna hans dyrkan: ,
—

- Dessa citat

äro hämtade ur inledningen till en öfversättning af Goethes

Winckelmann-karaktäristik, utgifven i maj 1806, det för allmän-

heten närmast synliga vittnesbördet om de studier, som denna tid

sysselsatte Silverstolpe. Pvlen betydligt vidsträcktare planer

hvälfde han i sitt sinne. I nyssnämnda inledning hade han också

}'ttrat något om att en undersökning sådan som denna Goethes

anah'S af Winckelmanns utveckling- och bildningshistoria skan

icke annat än återverka på hvar och en tänkande läsare och leda

honom a t granska och profva sin egen kallelse, sina anlag, den

luft och jordmån hvari de växa, och huruvida han under sådana

vilkor kan hoppas fuHkomlighet, eller til dess ernående bör söka at

ändra sin beiägenliet^>. Innebörden af dessa litet m}"stiska ord

framgår af eit bref PV5 1806), i hvilket han ointalar, att han

nyss utgifvit sin Winckelmann-broschjT. Hans affärer vålla

honom så många Icdsamlieter och förargelser, att han har svårt

att hålla humöret uppe: »Det som nu muntrar mig är min ima-

gination om en möjlig resa til Italien. (NB. härom vet min Far

och Br[orJ Carl ännu iiUet.) Den är ej calculerad pä Sergell,

hvilken grace å Mlle Löwen alldeles kallnat för mig, och nu är

höflig i stället för cordial. ' Deremot hoppas jag at inom 4^5
* Brefven fian de niinnast fövegaende aren vittna om att Silverstolpe flitigt

uviigåtts med Sergel, si.)ni skickat sin son Gustaf i Silverstolpes pension. Oetta ar

tlSo6) hade emellertid den store skulptören bosatt sig pa Djurgarden tillsammans
med »sin Tlinlia>, aktrisen Fredrika Löwen, och ryktet visste t. o. m. att berätta om
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år vara förlossad för de skulder, som oroa mig, och endast häfta

hos Borgström och Adolf Morner för summor, som de lätt kur.na

förlora, och min åoå infojlc hastigare iin jag calculcrat: och d>i

vill jag ut, til fots eller krypande, för att söka fortsätta Winkcl-

mans uptäcktcr, hvartil jag beväpnar mig enligt en uttänkt stu-

dieplan, som jag nu följer. Själ och Snille lioppas jag .sålunda

skola kunna fä tilfredsställelse, och min upmärksamhet bli borrt-

ryckt från individuella bek)'mmer för at helt och hållet fä öf\'er-

lemna sig åt konstens förädlade njutningar.;^ För realiserandet

af dessa projekt s}'nes han ha fiistat vissa förhoppningar vid sin

vän frän Vitterhetssamfundet, Gustaf Bonde, som nu började

göra sig l-ränd för sitt konst- och samlarintresse; ett inval, even-

tuellt någon anställning i ^Målareakademien ingår också i hans

planer. -Jag vill bli ansedd hädanefter blott som konstnär och

edukationråd», heter det i samma bref!

;.Dc indi\idueria bekymren: ville emellertid lilca litet nu som
förut och under den kommande tiden låta borteliminera sig: ett

»Försök at besvara den frågan: Hxarföre bör Antiken vara de

nyares mönster i bildande Iconst» i femte häitet af :.Läsning i Ft

och Annat; (1807), ett vFragmcnt af Lessings Laokoon-- (180S)

samt några Strödda Afhandlingar i .-\mnen rörande de iria kons-

terna- (180S—09), till större delen utgörande öfversättningar frän

Winckelmann, Schiller och Goethe, ådagalägga dock tydligt nog

riktningen af hans konstintresse, och hvad lian åsyftar med sitt

arbete för det fåtal landsmän, som förstår konstens rätta värde,

dessa få, som utgöra en slags liten kyrka, der det sanna Gu-

domliga d\'rkas, renadt och obemängt ifrån alla folksmeningar.-

151and originaluppsatserna i : Strödda Afhandlingar» bär den

märkligaste titeln Anmärkningar i anledning af Kongl. Alälare-

och Bildhuggare-Academiens exposition 1S09 . Dess inledande

parti utgör öfver hufvud taget ett af våra första försök i svensk

konsthistoria, med betraktelsesättet helt utgående från nyklassi-

citetens idéer, och förtjänar af denna anledning trots sin fragmen-

tariska karaktär närmare uppmärksamhet.

giftermålsplaner. Sonen hade han på varca följt till Upp;aln. Jfr G'. Gcti:-: i

Nord. Tidskr. 1S9S s. SS och den-^anunes iSergclika brefs ss. 15. 18. — VA\ par

brefcitat nid stiillas inot hvarandra. Sergel skrifver i sept. 1S06 till sin vän Abildgaani

och ber om ett rad för =onens studier: >Jag har försökt alla slag af upjifo-^tran

:

informator, guvernör, d. v. s. helpension hos en nian, som personligen eger förtienst

men det oaktadt saknar talanger för att leda ungdomen. v — Silverstolpe skrifver

i juni 1S04 frän Munkforsen i Varmland, där han vistades med sina elever hos

vännen Borgström lAdelhcim): 3.\llri gifva mig godi hopp S.^rgell undantagen.

Jag tror at jag härifrån afsäger mig honom til hösten, ty jag kan ej belialla honom.
efter h\ad jag nu kan döma, utan risque för de andra gassarm.>
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I ingressen framliäller Silverstolpe klimatets betydelse för konst-

odlingen med direkt anslutning till flhrensvärd, otta med användande

af dennes karaktäristiska uttryckssätt. De gamles beskrilning af de

nordiska länderna säsom sänkta i djup hvila i-med hämmade krafter

bäde att alstra och njuta är i hufvudsak sann. Klimatcrnas ytterlig-

heter förslöa sinnena. I de heta klimaten kommer produkten

hastigt till sin högsta mognad , men utvecklingsgränsen näs däri-

genom ocksä snart. I de kalla gå produkterna med ett nästan

omärkligt framskridande till sin fullkomning; de flesta kväfvas

innan de upphinna den, och för alla är mognaden senx'. I ett

måttligt luftstreck däremot utvecklas krafterna obehindradt, och

fullkomligheten ernås snart. : Sådant var det Södra Europas lyck-

liga lott; sådant förhållandet mellan dess länder och Nordens, i

alla afseenden, men i inga så märkbart som i afseende pä in-

byggårenas konstodling.:- — Alla vara begrepp om konst höra till

en nyare tid ocli ha icke framgått ur vår egen natur utan äro

lan från mera odlade nationer. Vara förfäder voro for myc];ct

sysselsatta med att handia, att besegra naturliindren för att hinna

reflektera öfver handlingar eller fatta och frambringa det sköna.

De barbarisk-a folkvandringsnationerna väcktes till en ädlare sinn-

lighet» först genom kristendomen, men ; i samma mån som Greker-

nas organisation, deras hedendom och de gamla folkslagens stats-

författningar voro fördelagtigare for konsterna än de barbariska

nationernas organisation, deras christendom och. statsförfattningar,

i samma mån var den gamla konsten förträffligare än den nya.

Den rena i^ocsien kunde ej tjusa missbildade naturer, hos hvilka

konsten nu för at behaga, behöfde pryda sig med sentimentalism ,

Detta är den nyare konstens karaktär och tecken på förfall, att

den ej längre är -fullkomligen ren och skiljd ifrån sentimentalism-

.

I de katolska länderna fattades dock konsten i allmänhet högre

och riktigare än i de protestantiska; -den Italienska konsten sträf-

vade sålunda til idealet: den nordiska härmade, gjorde konstig-

heter, uppehöll sig i den tillfälliga naturens-. Konstodlingen har

gjort så obetydliga framsteg i den nyare tiden därför, att all-

männa tänkesättet ej värderat densamma såsom en hufvudsaklig

beståndsdel i nationalbildningen: den moderna världen är fängslad

under rent materiella och politislca intressen. •Men dygdiga men-
niskor, sanna snillen, konstnärer med en rätt insigt af i-".dert kalll

skådcn med lugn förvillelsen. Atticus, när han ej ville deltaga i

Roms medborgerliga strider (emedan han visste at aldrig något

parti håller sig strängt vid rättvisan), reste ifrån vcrldens til kons-





102 * /

ternas hufvudstad, der han var en fri nienniska i en bättre verld.

och hans namn har utan fläck gätt til efterkommande jämte deras,

som med upoftring af de heligaste grundsattser för den s\-nbara

storlieten, vunnit beundran såsom verldens beherrskare. — I hela

detta resonemang är blandningen af kanske ej alltid fullt klart

fattade idéer från Ehrensvärd, Winckelmann och Schil.ler karak-

täristisk, likaså apostrofen till konstälskaren och den dygdiga

människan, där 1700-talets vanliga stoiska dygdeideal fatt inga en

egendomhg förening med en Goethes förnäma bortvändande frän

samtidens strider till den antika skönhetsvärldens harmoni. Att

denne medborgare, denne Atticus, som trött på partitvister och

politik vill fly till konsternas hufvudstad, närmast är Silverstolpe

själf, är mot bakgrunden af hans ofvan citerade bref ganska tydligt.

Om sålunda Sverige icke äger nägon r-nationalkonstbildning
,

så har det dock en konsthistoria. Katolicismen införde genom
sina kyrkor och kloster med deras prydnader konsterna i vårt

land, och ehuru fåkunnigt protestantiskt nit förstört mycket, fmnas

dock tillräckligt mänga minnesmärken kvar för att vittna om
»den Göthiska storheten i massor och osmaken i former och de-

tailler». Inhemska konstnärer fick Sverige egentligen först under

Karl XI. Nicod. Tessin var den, som först lärde oss en ren och

ädel stil inom arkitekturen, men Karl Gust. Tessins patronat

bragte de sköna konsterna i slafveri under franskt maner. Hårlc-

man och Cronstedt sökte mera präl än smak. Adelcrantz först

ställde sina mål högre. liouchardon och Larchevéque voro de

enda mera framstående bildhuggarne i Sverige före Sergel, bägge

rVansoser, med all sin Scholas torrhet och affectation». Kn ny

epok i Sveriges konsthistoria började, >då Sergell uppstod, såsom

mästare i den odlade verlden, såsom et mönster i sit land, da

Masrelier. med en fulländad egen konstbildning, rigtade de up-

växande snillenas gäng, dä Després' med sit snilles volcaniska

kraft autän.de alla brännbara ämnen, då Ehrensvärd, ehuru blott

dilettant, ledde det allmänna omdömet efter den sanna konstens

reglor:, denne T^hrensvärd, säger Silverstolpe längre fram, som

var :begåfvad med en organisation och en bildning bättre än den

som passade för det tidehvarf, hvari han lefde. !Man kunde pa

honom använda det bekanta uttrjxket: indocilis pati*' — han kunde

»ej finna sig i uselheten:. Tslen ehuru sålunda svenska konst-

historien äger stora namn, har likväl konsten ännu ej hunnit bli

en verkande kraft på var nationalbildning. rEndast Hörberg har

* S. hade själf utbildat sig i tcckinng under Desprcz' ledning.
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-eiiom sit personliga läge, genom tilfälliga omständigheter och

vkitcligen genom hufvuclcaracteren i sina arbeten: sanning och

natur mycket kunnat verka på allmänheten, ej til fattande af en sann

ansigt af konst, men til väckande af agtning och tycke för konst.

Denna sista punkt, genom hvilken tlörbcrg ställes upp nästan

vid sidan af de mera aristokratiska nyantika snillena, är värd att

uppmärksammas och att sammanställas med en minnesteckning,

som Silverstolpe skref i Stockholms-Posten öfver denne sin gamle

vän, den originelle bondemälaren.' Det framgår dä, att Hörberg

enligt Silverstolpes mening har en eminent betydelse i det af-

seendet, att vår konsthistoria i honom först har fatt en verkligt

inhemsk, trots studier dock i grund och botten opåverkad konst-

när, främmande för den kosmopolitism, hvaraf visserligen all diögre

konst har sitt lif. ; Hörberg har gjort konsten inhemsiv- hos oss

pä det sätt den får och kan blifva det, och hans tillwarelse är

utur dessa synpunkter lika wigtig i wår Konsthistoria, som det

phenomen i werldcn är sällsamt, att utur jordbrukarenas krets en

sådan konstnär framträdt, utbildat sig och der qwarstannat.»

Genom denna särstållnirig, genom denna direkta kontakt med det

folkliga var också Hörberg, anser Silverstolpe, ägnad att hos den

stora massan, hos dem som icke ännu ägde den högre smaken,

bli förmedlare af ett slags preliminär estetisk uppfostran, tians ar-

beten äro tillgängliga för mängden i k\"rkorna, och åskådaren går

ej bort utan magon genom konstens framställning förädlad känsla:.

Om Atterbom ville göra Hörberg till en uppenbarelse i enlighet

med nyroniantisk konstfilosofi och därigenom ådrog sig Silverstol-

pes häftiga vrede, ^ så förefaller det, som om denne å sin sida i Hör-

berg trott sig finna, hvad Schiller kallade det naiva geniet: konst-

nären som står det enkla, sanna lifvet sä nära, att han är natur,

icke söker natur och därför skapar så själfklart, utan otillfredsställd

längtan. :;Huru få dödelige hafwa så lyckligt njutit den bana

naturen för dem utstakat: Hans fantasi war tillfredsställd sä myc-
ket som i menskligheten war möjligt, och mätt att lefwa, öfwer-

gick han hoppfullt till odödlighetens werld.: Detta att Hörberg

var -naiv:-, sålunda obesmittad af den -sentimentalisnr , som ju

var den nyare konstens karaktäristikum och tecken på förfall,

tillförsäkrade honom i Silverstolpes tanke en plats vid sidan af

dem, som med klar insikt atcrgingo till den stora naiva tidsåldern:

"antiken.

' Stockholms-rdsteii 1S17 n;r 199, 202, 204.
^ Jfr nedan s. 93
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Detta konsthistoriska utkast, hvars^ innehall här ant\-dts

det intressantaste partiet i uppsatsen on:| Konstakademiens utställ-

ning — kan emellertid betraktas som en förstudie till ett län-^r,

fram planeradt vidlyftigare arbete af samma art. I augusti iSi-

skrifver nämligen Gustaf Abraham Silverstolpe, dä lektor i Lin-

köping, till sin bror Fredrik Samuel, som alltsedan 1S13 var cIk;

för Öfverintendentsämbctet och preses i Konstakademien: >Dc;

har fallit mig in at göra nägra konstartil^lar i Stockholms-Posten.

men det är ej möjligt utan Dit biträde. Jag ville börja med dt-

inkomna slottsb)'ggarcna och Decorateurerna: caracteristiker öfvcr

Xicodcmus Tcssin, h^hrenstrahl, L'archeve(]uc, Taraval m. 11.,

hvilkas namn jag icke ens känner. Architectur historien kunde

Du utarbeta, göra rättvisa ät Adelcrantz, visa konstens hopp

genom Dcsprez, den skatt vi äga i Sundvall m. m. En d}'lil:

period i målning och bildhuggeri börjar genom de snillen, som

af Slottsdecorateurerne först väcktes. Alan finge dä caracteriser.i

Sergell, Masreliez, Desprez i sin jättclikhet etc. Ehrens\ärd midt

ibland dem: man fmge visa, huru en Academie af sädana snillen

skulle frambringa hoppfulla sujettcr: man finge måla Åkerström:

man finge utstaka, hvad man af de nu\arande har at förvänta

och granskaren af dem at fordra: man finge utbreda sig öfver

den rätta methoden at vinna konstbildning. Utan at säga et

stickord eller ens en critik skulle man kunna stadga konsten.-^

sanna ståndpunkt hos Oss, mörda filosofs sattserna, och reducera

Bredaisterna til okunniga intrigeurer. Du förstår mig, at jag ej

vill anfalla någon person, blott utreda saken. Samla mig härtil

materialier: jag \ill sedan redigera dem: jag vill sända dem til

dig at öfverses och rättas: jag skall genom frågor lätta materialic-

samlingen i den mån jag finner mig sakna uplysningar.-> A led

dessa konsthistoriska planer förbinder han planerna på en svensk

musikhistoria: ::Med Frigel kunde Du pä samma sätt smida hop

en samling för Musik historien: caracteristiker öfver Uttini, Voglcr.

Kraus. Wår Operas utveckling til sin högd, då vi rätt upfördc

Gluck: den andeliga stilens caracteristik: instrumentalmusiken.^.

sedan den skiljdes från sängen, den nya Operan, Operetten, Solo

exccutionen m. m. Kan Gubben ej formas at skrifva, sä samla

hans omdömen, och drif honom at granska hvad jag skrifvei'.

Jag vill gerna drifva fram något dugligt, som ej cgenteligen ar

stridskrift. Gökarne hafva alltid något på sin sida, då man blott

piskar dem men ej sprider bättre läror. -^





Hvad Silverstolpe här ville åstadkomma var tydligen en ut-

förligare exposé af den svenska konstens utveckling, sedd från

lians nyklassiska ståndpunkt, men pä samma gång skulle ett

];raftigt slag slås i den pågående striden mot nyromantiska filo-

sofer och göter. Ling föreläste 18 14— 17 oixcr de nordiska my-
ternas användande i skön konst, Hammarsköld hade 1S14— 15

hållit konsthistoriska föreläsningar, hvilka utkommo af tr\-cket

1817, Atterbom utgaf samma år Per Horbergs själfbiografi, för-

sedd m.ed en oproportionerligt lång, svulstig och »filosoiisk:» in-

ledning, slutligen hade Götiska förbundet detta år annonserat sin

tåtiing för konstverk med motiv ur den nordiska myten — allt

ågnadt att oroa antikens malsn:iän och en nagel i ögat på fien-

derna till den n)-romantiska konsthlosohen. — Som vanligt full-

följde Silverstolpe icke sitt uppslag: däremot finner man i Stock-

holms-Posten för 1S17— 18 en skarp och ironisl: recension af Ham-
marskölds arbete, en anmälan af Hörbergs själfbiografi med full-

ständigt negligerande af Atterboms företal och efterskrift samt

den redan förut berörda minnestecknineen.^

' Af brcfvtrn frän denna tid framgår, ntt de bägge bröderna Silverstolpe

.-aniarbelade i striden mot romantiker och göter, särskildt pä sädant sätt att Fr.

S. S., som i egenskap af Konstakademiens preses hade att utstä åtskilliga obehag-
ligheter frän opponenternas sida, gärna begagnade sig af G. A. S:s k\icka ocli

spetsiga penna. Denne å sin sida lämnade beredvilligt sitt biträde, af öfvertvgelse

och därför ntt han ansäg brodern genom sin ställning förpliktigad att ingripa mot
fiirdärfiiga och falska smakriktningar. Man finner sålunda, alt minnesteckningen
cifvcr Hörberg, skrifven »i contiast ir.oi Atterbom-; smöria». granskades och rättades
af Fr. S. S. Till kritiken af Hammarskölds föreläsningar hade G. \. S. tydligen
fatt mottaga en del användbara annotationer af Grandel. Konstakademiens dåvarande
direktör, och konfererade sedan vidare om saken med brodern: man borde bl. a.

ordna det så, att kritiken utkommc lagom till riksdagen, »sä at Riksens Ständer
genast vid sin ankomst dermtd finge muntra sig» ('-\ii 1817). Af samma brcf fram-
går, att deii parodi pä Götiska förbundets tätlingsinbjudan i Linköpingsbladet 1S17
n:r 90, sonr LJinigxy^"' Sv. Vitterhrs Häfder V s. 213, anger >möjligen> vara af

G. .\. S., mycket riktigt är dennes verk. Han skickar en packe af detta tidnings-
nummer upp till Stockholm för att gratis utdelas af Fr. S. S. : »Vill Du ej synas
sjelf, sä h.ar Du alltid indirekta utvägar.» (Detta >Program» aftryckt af Ii. Hjärne
i »Götiska Förbundet och dess hufvudmän» s. 149 tT. utan uppgift om törfattare.)

Riktigheten af det redan -samtida antagandet, att bröderna S. voro upphofvet
till den mot Göt. förb:s konstutställning kritiska, mycket uppmärksammade artikel-

serien i Stockholms-Fosten juni 1818, bekräftas likaledes af dessa bref: det
mäste nämligen vara pä denna kritik G. A. S. syftar, då han 5 juli skrifver:

»Huru har Gcthiska Förbundet uptagit anmärkningarna? Hvad säga Grandel
i'ch Hasselgren derom? Vet Du något, så underrätta mig. Om nägot vidare
bthöfs, så gif mig materialicr. De skola ej stoppa min mun.» Han hade under
riksdagen själf ^ar^t uppe i Stockholm och dä sammanträffat med sina menings-
fränder. Jfr Ljti/iggi e/I, Sv. Vitterh:s Häfder V s, 221 f. — 1 nyssnämnda bref
uppmanar han också brodern att »fortsätta med Din Winkelman» — formodliLen
en öfvcr-ättuing. som denne påbörjat — och tillägger: >l'"ör Dig vore del en sann
relief at såsom konsternas chef i landet hafva utgifvit et sa vigtigt ve-k . . .

Fat oss ståndaktigt arbeta l\.r en högre cultur, sä gagna vi mera i vcrlden, än
genom det tilfälliga slräfvandel i afseende pä ögonblickets upträden. Genom et
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Här finner man sålunda Silverstolpe och nyromantikerna
,

konflikt med hvarandra, och de senare glömde icke heller pCLl.i.

CToeen, 'Paidax.', då r.Markalls sömnlösa nätter: kastades ut i srriJu ;.

mot gamla skolans män. Alen liksom i allmänhet nj^humanisinr-,,

och romantiken frän viss synpunkt ingalunda äro några Inarandr

motsatta strömningar — såsom oppositionsföreteelser mot franskkla.s

sicismen kan t. o. m. det förra begreppet inrymmas i det sr-

narc — så hade också Silverstolpe och de svenska nyromantikcrr.a

många beröringspunkter: s\'mpaticr för T}-skland, beundran för gre-

kerna, missnöje med den : kalla franska smaken.' Därför hade ock>d

Silvcrsiolpe och Hammarsköld kunnat mötas bl. a. vid Stieir.-

hielms namn i gemensam opposition mot dem, som öfverlägsc"

ville göra gällande, att Sverige icke ägde någon vitterhet fi re

Dalin. För Silverstolpes vidkommande ar detta endast ännu et:

— och fullt konsekvent — uttryck för hans antikbeundran, da han

sålunda vill återföra uppmärksamheten på den period, under luii-

ken antiken först blef impulsgifvande i nyare tid: renässansen,

och han står äfven därvid helt i öfverensstämmelsc med allmän-

europeiska tendenser. Ar iSoS utgaf han Stiernhielms »Hercules

jämte en visserligen mindre l)'ckad och af Hammarsköld behöriger.

nedkritiserad omarbetning på modernt språk. I ett inledande

företal, som närmast är en polemik mot Leopold, framhåller han

hela öfverlägsenheten i den anda, som behärskade den svenska

renässanstiden. Då studerade man for sakens skull, nu för biända-

sädcint arbete vinner äfven L>u Icraft at sta ut med alla wedervärdiglieter, 'ty Di: .-c:-

d!i et allägsnare och säkert nial.> Detta skulle sålunda bli ett arbete af saniiur'.

art som den planerade svenska konsthistorien, icke direkt polemiskt men äijna'''.

att' utsprida biittre läror bland »gökarue». — I detta sammanhang bör .ifven nrjii-

nas, att G. A. S. var utomordentligt intresserad af liyströms konstnärliga utvcckliir^.

Han vili tilldela sig rollen af dennes specielle beskyddare och vägledare. Da b]'-

ström 1S17 äter skulle resa utrikes, är S. mycket angelägen, att han skall t;;^.'.

vägen öfver Linköping, ty >det är för honom vigtigt, at jag rigtigt känner lum-

både kropps och själs författning, innan han reser härifrän: och dertil har ':..',

rättighet, ty dä han har at tacka sig sjelf fér sin storhet, har han mycket at tai.1;.'.

mig för det den blifvil väckr, \'ardad i sin l>öijan och rätt ligtad. IIan=; fiirs';'.

läromästare Graveurn Martin och l^orsslund hafva deri ingen del. lag förde hor.om

til Sergcll, jag ledde honom til konststudier, jag körde ut honom, da starka barii;

här ville qiiarhalla honom. Gud ske lof, at allt hittils lyckats.:' (Linköpin-,
=•»,8 1817.)

* Mycket betecknande äro sålunda några rader i ett bref från nov. i^l-.

hvilka också ha sitt intresse genom sitt samband med tvenne celebra romanti-k.'-

koryféers besök i Sverige detta ar. G. A. S. skrifver till brodern: >Lhn Du kr.!',

så reta Fru Siacl och A. W. Schlegel at handtera den usla \\ allmark (NI'., v-d

hofvet) efter fiirtjenst för sit utfall om 1'yska litterature:!. Hon kan styra inudi-t.

om hon t:.\\. vill, l,eo[ioId kan bringas at som Do Jonson gå til henne pä knä »icii

göia bot och bättring, ocli fuskarn i professionen Wallmark at ta sina ord tilliai-'-

Det sednarc är dock mindre vigtigt än at knäcka den hofton, som dömer om h\.v:

den ej känner, så vidrig mot all weteuskaps tihväxt och sä dödande för all ko:i-!>
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mal. iMan Iroddc förr at skönlieten i sin enkelhet var kraftig

nog at intaga och förtjusa, nu ger man hennd lånade prydnader

i tanka at vara sä m\'cket säkrare om hennes framgång. ^lan

var förr djup, grundlig, ren och stark i känslan, regelbunden:

nu söker man at vara lätt, ytlig, qvick och sjelfsvaldig, under

forevändning af frihet .... Man prålar nu alltid, men med gipser

och stuccaturcr; förr lyste man endast sällan, men med marmor.

>

I »Hercules: fnincr han ett konstverk utmärkt af hög moralisk

syftning, anda och kraft, ordning, manlighet, klarhet i uttrycket,

rikedom i mähiingar, ett sant skämt, ett rent spräk och en lätt

och behaglig versifikation. Han vänder sig mot den förkonstlade

smak, som icke tal ett drastiskt uttr}-ck — samma smak, som
funnit Homeros' naiva realism shocking. Och slutligen försvarar

han hexametern och i allmänhet den orimmade versen med en

värme, som ställer honom i linje med den nya öfversättarskoia -

-

-— i Sverige Regncr, Adlerbcth, Trancr m. fl. — hvilken gent

emot 1 700-talets vanliga })arafraserande rimmade öfversättningar

uppställde krafvet pä en trognare anslutning till de antika mönst-

ren äfven i versb\ ggnaden. ?\Ian har dessutom glömt, anser

Silverstolpe, att s\"enskan är närmare släkt med tyskan än med
franskan, ocli genom de klingande rimmen har man förledts att

vanvårda- den distinkta r.ccenten, nerven och märgen i svenska

språket, hvilken kommer till sin rätt först i den metriska versen.'

En gäng hade Sil\'ersto!pe skrifvit, att han \-ille bli ansedd

blott som >.>konstnär och educationråd . Kombinationen är karak-

täristisk i dubbel bemärkelse. Om konststudierna närmast voro

ett medel att undfl\- och glömma den trista verkligheten, borde

iläremot s}'sslandet med pedagogiska uppgifter — i öfverensstäm-

melse med den tankegäng, som lag under tysklandsresan — kunna

innebära den största möjligheten för honom att äter Icomma pä

' S:s >omar'>ctniiigi' af »Hercules» hr, Irots sina grofva iiiissu[ipfattningar,

ett CTanska intressant dokument ur den synpunkten, att den 1j1. a. \isar, hvad nian

ungefär vågade an^a, att publiken skulle kunna tala af Stiernhielnis realistiska språk

vid denna tid — pä samma gåny som de bil\)gade anmärkningarna äro beteck-

nande för S:s egen ståndpunkt genom sin karaktär af fortK>y)ande reservation mot
dessa eftergifter iit samtidens »fina, men "kanske tillika mindre oskyldiga öron». —
Såsom ett å-propos kan ock?å nämna-, att den liekanta bokkataloL;en i Hercules:.

förteckningen öfvcr den litteratur en mondän adelsman pä. Stiernliielms tid hade

till sitt förfogande vid studier i »Flättioncs ymnoge Bibliothec», i denna omarbet-

ning far ett vis-t förn\adt kulturhistoriskt värde därigenom, att S. utijytt Stiern-

hielms böcker mot »sådana soui nu läsas» i samma afsikt. J>land dessa »dåliga

och Cinständiga» Ijöcker återfinner nian sålunda rlels dessa mest tyska sentimentala

och röfvarromaner, som gifvit upphof ät en i)lomstrande öfversättningsindustri i

Sverige orh energiskt afrättats i S:s tidskrifter pa oo-talet, dels (iessa »de franska lätta

litteratörernas arbeien». som S. enligt själfbiografien var förtrogen med frc-.n sin

ungdom.
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mindre s-pänd fot med rådande system. Ty Gustaf I\^ .\d'/::"

som i sitt land icice hade någon plåts för oppositionella poliir

eller för kvicka och vittra pennor, hyste dock intresse för sku;.

frågor och undervisningsväsende;, det var ju under hans regerin ;,

som pedagogiken började göra anspråk på att betraktas som c;

vetenskap och t. o. m. fick plats \id universiteten.' . Men äfvrr

så till vida är sammanställningen konstnär och uppfostrare karal;-
|

täristisk, som den står fullständigt i samklang med n)-humanis- I

mens uppfattning och anda, ty för utbildandet af dess harmoniska I

människotyp var ju kon.-^ten, >die ästhctische JuvJehung^, ett vil;-
|

tigt moment, och. Silverstolpe har, som vi funnit, gång pä gån-
|

refererat till denria s\"npunkt. — Till slut nia blott också erinras |

om att 1820 års skolordning, för hvars tillkomst Silverstolpe kunde
|

tillräkna sig stor förtjänst både som initiativtagare (1809) och
|

nitisk befrämjare, gent emot ett äldre system betecknar ett af-
|

gjort steg i nylunnanistisk riktning. I

Af föregående sidor torde åtminstone ha framgått så nnxkct. l

att man vid en pröfning af Gust. Abr. Silverstolpes ställning tik
\

tidens olil:a strömningar ledes in på och kommer i närmare be- ^

röring med de flesta områden for hans verksamhet genom att
j

konfrontera honom med nyklassisk'a och nyhumanisriska tanke- j

gångar, och att man sålunda hår verkligen har den teoretiska
|

position, som han i största utsträckning gjort till sin. Dock lar ?

man naturligtvis lika litet i detta som i andra afseenden öfver- |

drifva hans konsekvens. Ty han var en alltför impulsiv natur |

och i besittning af ett alltför lättretligt temperament för att genom ^

gående lata sig ledas af teorier, i all synnerhet som man nog '.

niåste göra också den restriktionen, att dessa, äfven då cle fram-
;

träda såsom i större utsträckning bestämmande, iclce äro alltför

djupt tillägnade.

' Betecknande jiiit för aktualiteten af problemet »uppfostringsläran handterad
såsom vetenskcip» och på samma c^aiig ett godt iitlryck för uppfattningen i (ieniia

fiäga hos Lunds universitets blifvande kansler är ett bref frän 1.. v. Enge^truiii

(Lund '^,\o iSoS) till Schering Rosenhane d. y.. en vän i Silverstolpeska famil:en.

i hvilket mag, C. A. /igardt rekommenderas till erhållande af ett stipendium, ebur.i

en mag. Lindfors kommit ];d ett bättre förslagsrum. Man hade. säger v. K., upp-

gih-it som skäl dennes kunska|K-r i >p;^dagogiken, som är blifwen en Wettenikap.
Gud wet hv.ru och pd hwad grunder. Dageligen blifwer werlden olärdare och

dageligen fa \y\ nya wiUtenskaper. Men wore nu ock detta en wettenskap. som
emot allt hwad sannolikt är skulle öfwerträffa Xatural historien, så. har Agardt ar-

betat uti detta ämne.> U. Ii. sign. G. 23! c. — A. O. Lindfors var Lunds furste

docent i pedagogik (1S03— 05). Af\en Huijer föreläste enskildt iip^foslruv^svticn-

shi}pt'n värterm. 1S03 i L'ppsal'.\.
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De yttre lefnadsödcn, som omsluta dessa planer och försök

på skilda områden, äro, som sagdt, ej märkvärdiga. I maj 1810

upphäfdes domen i musikprocessen, genom hvilken Silverstolpe

for alltid blifvit förvisad från universitetet; :,amma är tillträdde

han platsen som rektor i Norrköping.^ 1815 utnämndes han till

lektor i Linköping, och 1821 tog han, den inbitne prästhataren,

själf kragen och inflyttade i Söderköpings förfallna prästgård.

Det var Karl XIV som gaf honom detta pastorat, men samtidigt

fråntogs honom den pension, som åtföljt uppdraget att författa

en historia öfver förhällandet emellan Sverige och Norge från

äldsta tider fram till den nya unionen. Titeln rikshistoriograf

och kansliråd erhöll han 1S16. Gift sedan 1S13 med en svägerska

till brodern Axel Gabriel sökte han med hågkomst af egna barn-

domserfarenheter frän >-upfostringssättct i hufvudstaden., pä sin

uppväxande barnaskara tillämpa moderna pedagogiska metoder.

Jag hör at Din gåsse växer, är rask och fundersam;,-, skrifver han

till Fredrik Samuel. ;: Brådska ej med hans studier: vart slappa

tidehvarf ger Oss en varning at ej framdraga drifhusväxter. Jag
har ej rätt förstått politikens uselheter, förr än jag vid mina be-

fattningar med upfostringsverket närmare sett, hvarifrån svagheten

tar sin början. \'år generation behöfver physisk forbättring. i\Iina

barn, i synnerhet min pojke, lofva godt. Man har en björns kropp,

och jag skall göra mit bästa at varsamt härda honom, framför

allt genom at ej låta själen förtidigt förstöra kroppskrafterna ....

Mit vistande på landet är beräknadt för hela min slägts hälsa,

men mest för mina barns.» — Den prakciska tillämpningen af

Rousseaus idéer — hvilka ofverallt upptogos i det nyhumanistiska

pedagogislca s}'stemet — har börjat i värt land, i syftning mot
samma niål som Lings närmast frän sgötiska» ideal utgående men
äfven antikinspirerade skapelse, den nya gymnastiken.

Med tiden börjar ändock en viss bitter resignation falla öfver

den gamle entusiasten. Missräkningar i mänga afseenden, person-

liga men icke minst sådana, som sniärtsamt berörde hans alltid

och alltjämt vakna intresse för det allmänna, medverkade härtill.

Uppsalaårens förhoppningar och optimismen frän 1809 hade lidit

betänkliga afbråck. ]\Iin n\-iikenhet börjar svalna at sjelf se det

goda jag önskar , skrifver han i missmod vid iiemkomsten från

' Fr.in ett besök i Lund 1S12 berättar S., att han där Jiiiöt en höf^st snjick-

tande acceuil af dervarande duc^liga Professorer, Norber;^. llolmbergson, l-loniian.

1 egner, och del smakade min faf.iii^^a at af dessa behandlas med en ärli;^ lurtrolig-

he;. De önskade mitr t'.! camrat ir.en tilstyrkto nui; ej at alTcctcra det, sd länge
lärdomen sknfves i chilTre>.

12— 1.J0771. rcrsonhisUu-isk tidsl:>-ifi, *
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i8iS års riksdag. -Sådant är väl alltid blott ungdoms yra! ]\[an

måste en gång uphöra at vilja vara hjcltc och nöja sig med det lugn.

man får i sit eget medvetande at aldrig hafva afstått från en god sal:.

Kanske den lyckas, som får gå i de spår vi trampat..' Och han sät-

ter sig att läsa Ciceros Officia, De Senectute och De Amicitia, :.soni

gå mycket in i mitt sinne, emedan de af den stora mannen skrefxos.

då han var nästan i samma sinnesförfattning, som jag nu ar . (?
;

l8i8). De evinnerliga ekonomiska svårigheterna och isoleringen frän

gamla vänner tryckte ned honom. Söderköping var ett ringa

pastorat och uppvägde knappt förlusten af pensionen: jallt \"ore

bra och drägligt», klagar han,:- om jag allenast kunde komma i

ordning med mina affärer. En daglig nöd är en svår kräfta at

uthärda och tynger mycket min själ, då alla försök misshckas.;

Men det gamla goda humöret och den humoristiska blicken sviker

honom ej alldeles. Midt under det han i ett bref suckar öfver huru

besvärligt det är att rangera pastoralier och sköta prästgårdens

jordbruk, erinrar han sig återigen »göterna> och deras nordiska

mytologi och skrifver: >Jag har nu kommit mig til et par hästar,

en ko, 3 grisar, höns och gäss. För at visa mig en rätf ärlig

svensk har jag gifvit dessa mina underhafvande forngöthiska namn.

Hästarna heta Eigil och Asmund och äro fosterbröder sedan Norr-

köpings marknad, kon heter Audumbla, den äldsta ko i den Gö-

thiska verlden, svinen heta Svia-Gris, GuUborst och Nasse, tuppen

Aurvaki, hönorna Snottra, Gefion med flera förnäma namn, At

gässen ger jag sannolikt namn efter Ludvig den I4:des maitresser.

Sålunda tänker jag med heder kunna presentera mit hof.> Och

som ett retsamt skämt framkastadt i pipröken kring ijuntans?

table ronde verkar hans lilla förslag att fä bort den hatade prosten

Schwerin ur Riddarhuset (1S22): >Stiftet borde göra honom den

förargelsen at välja honom til Riksdagsman inom Preste-Standet,

der han ej trifs och med sin bångst}-righet föga kunde uträtta . . .

Det blefve roligt at fä se, huru herr Prosten då skulle vända sin

Grefve, häldst han ej finge afsäga sig förtroendet, och alramindst,

om han det gjorde, kunde upträda på Riddarehuset utan at blott-

ställa sig ätmindstone för ridicule. Meddela Adolf Mörner denna

idée.j^

Silverstolpes sista bref, skrifvet på dödsbädden få timmar

före hans död (^,9 1S24), visar dock till slut, kanske mest genom
de fåfänga försöken att undandölja resignationen och tröttheten, till

' G. A. S. var förbittrad pä Schwerin särskildt med anledning af dennc-
motstånd mot Uppfostriugskonimitténs arbete.
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hvilken grad bekymmer ocli känslan af isoIering,\-crklii;en undcrgräft

hans lefnadsmod. Han omtalar, att vid fl}-ttningcn till Söderköping

konsistorium bctäckt de pressantaste utgifterna, och att han sedan

endast uppburit sin lön n afräkning pä en amortissementsplan af

skulderna^; ändock hade lagsökningarna varit täta, och föregående

dag hade auktion öfvergätt hans lilla bo, fastän nägra vänner

ordnat så, att det ej bchöft skingras. »Själen är stark ännu.,

skrifver han, »men suckar vid at ofta finna sig ensam, men det

går väl det också til slutet. Tro ej, at jag arbetar pä min borrt-

gång härifrån, tvärtom behöfvcr jag lefva nägra år för at fa allt

i ordning efter mig. Dercfter sträfvar min plan . . . Sälla äro

the som lefva lugnt. .> Hans förtrogne korrespondent och broder

har på detta sista bref antecknat: :Han afled si^7/a samma dag

om aftonen kl. V- 9--'
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Till Carl Bernhard Wadströms biografi

af Ellen Hagen, f. Wadstrom '\

Om öfvcrdirektören Carl Bernliard Wadström (1746— 1799) I

meddelas här nägra anteckningar rörande den tidigare delen af 1

hans lif samt ett bref, hvars malande framställninc:' af en situa- 1

tion ger prof på forna tiders bref konst. Wadström är mest känd I

genom det up}:)offrande och outtröttliga arbete mot slaflia)idt:hi, \

hvaråt han ägnade senare delen at sitt skiftesrika lif. Resor i \

1

Afrika gafvo honom erfarenhet i dithörande fråj^^or. Sin flarn- !... ^ 5

mande indignation öfver slafhandeln och sina praktiska förslag till
\

dess förekonimande framlade han i »Observations of the slave Trade \

(London 17S9), : Essay on Colonization» (London 1794) och .Precis '\

sur rétablissement des Coloniesv (Paris 179S) m. fl.
|

Hans samtida — och närmast efterkommande — landsmäns
J

tacksamhet och stolthet öfver en svemk mans kamp mot den för
\

civilisation och kristenhet vanhedrande slaftrafiken funno varnia ocli
|

högstämda iittr)-ck i Nicandcrs diktverk och B. v. Beskows min-
|

nestal i Sv. Akademien 1861, da Alvademicns medalj öfver Wadström \

präglades.^

Är 1776 företog W^adström sin tredje utländska resa. Det

blef honomi af det gamle hedervärde Grillska handelshuset — he-
|

ter det i en gammal minnesteckning bland Gjörwells papper — |

>updragit och anförtrodt at beledsaga en ung ättling däraf, Adolph \

Ulric Grill, pa utrikes resor till Holland, England, Frankriket,
|

Preussen m. fi. orter. Detta förtroende uppfyllde han ej mindre
\

:-
.

f

1 Furteckinng ufver arbeten af och om \N atljtruin se: Car! F^rnln:rd i\ ivl- I

ström. BiMio^^rafi.-k sanniianstalliiinL,' af K. W. Dahlgren. XoriHsk ']':(i^kr;fi ut |
Hok- och Diblioteksväseu 191 5. i
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till sin följeslagares tillfredsställande nytta och nöje, än sin egen

utmärkta fördel ä den grundliga lärdomens,bana .

Hur grundligt Wadströms snabba uppfattning och för foster-

landets förkoftan ständigt nitiska sinne tillgodogjorde sig allt,

som inom vetenskap, industri, litteratur, konst och i naturen mötte

de bada resenärerna, därom vittna de mänga och utförliga bref,

som under den två är länga resan af Wadström sändes hem till

släktingar, till läraren och vännen Sven Rinman. till Torbern Berg-

man, J. H. Liden m. fl.

Ett minnesalbum, som tillhört Wadström, finnes i behåll. Det

var kanske en gafva af de vänner, som en vacker dag i maj 1776

följde Wadström och hans discipel och reskamrat ett stycke till

vägs utom Stockholms tull. Vi vända de nötta bladen i den en

gång så prydliga lilla boken och t}'cka oss se sällskapet göra halt

vid sLillieholmens värdshus, där vännerna och bland dem Bellman

med sin luta under ett festligt samkväm med skämt och glam,

förljufva tillvaron, innan det definitiva uppbrottet sker och det sista

handslaget skall växlas.

Minnesboken går laget rundt bland dessa unga kavaljerer i knä-

byxor och brokiga sidenvästar, med hvita krås och pudradt hår. En
och en eller flera tillsammans skrifva de vänskapens lof och önskan om
lycka. På första sidan kommer (med en sirlig blyertsteckning

omkring):

»På denna Utrikes Resan önskas bibehållande af Hälsan och

Kärleken af ^^q1|- ^.^^^ Engeström.^

Därnäst har flertalet enat sig om en strof, af stilen att döma
författad af dess förste undertecknare:

»Lycklig resa bort

I främmande Land jag Eder önskar

Wär P^ägnad hemma då mest grönskar.

Ju mera resan blifver kort.

Liljeholm.en d. 30 .Maij 1776. Bengt Z. Andersson. J. L. Wret-

man. F. W. Wadström. El. Pasch. C. U. Wertmullcr. Fredrik

Wretman. F. L. Dcevel. J. P^orslund. G. B. Westerberg. Gustaf

Wertmiiller. A. P". Westerberg. JohairCarl Bruun. A. F. Xauckhofi".^

Tidens lifliga guldmakareintresse talar tydligt ur följande for-

hoppning:

^]\Iay the Travders Convert all the Rooks in Svveden in to

Gold. T •

Lewis.s
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Till sist fattar skalden pennan:

vTill Herr C. B. Wadström.

Att en d}"gdig wänskap öfwa

Med en känd och ärad wän
Är det nöijet vvi beliöfwa

Ack hur Ijxklig är ej den.

Men at den försigtigt leda

eij om wägen fara \\ill

Skall en Wadströms läf bereda

af en Adolph Ulric Grill.

Lillieholmcn d. 30 Maij 1776. C. M. Bellman.»

Unge Grill fick äfven en strof:

>Till Herr A. U. Grill.

At med stadgad dygd och lycka

och med guldet i sin hand

wett och insigt mer besmycka

uti andra makters land,

det är ädelt, det är wärdigt.

Svvenska ungdom, om du will,

Låt ditt läford snart bli färdigt

att berönmia denne Grill.

Lillieholmcn d. 30 Maij 1776. C. M. Bellman.»

Af de till afskedssamkväm.et församlade vännerna känner man
de flesta till vita: genus. Westcrbergarna och Elias Pasch voro

brukspatroner och grosshandlare i Norrköping, Wretmännerna i

Stockholm, v. Kngeströmi var assessor i samma ämbetsverk som
Wadström, näml. I^ergskollegium. Död såsom bergsrad 1S25.

Fredrik Wilhelm Wadström var en något yngre broder till Carl

l^ernhard, gift med Beata Lov. Härd af Segerstad och död som
kammarrevisionsräd 1812. Xauckhoft", vid tillfället protokollssckre-

tcrare i Just. Revisionen, död som häradshöfding 1S30. Da;vel, kap-

ten vid fortifikationen, var gift med en syster till bröderna Wert-

mliller. Den ene af dessa, Gustaf, var löjtnant vid artilleriet,

den andre, Carl Henrik, innehafvare af apoteket Lejonet, med. d:r

i Göttingen 1779, asserssors n. h. o. v. Ledamot af Sv. läkare-

sällskapet, död 1829. (Den tredje brodern, målaren och professorn

Adolf Ulrik Wertmuller, var ej med vid detta tillfälle men hörde

eljest till vänkretsen.) J. Forslund är säkerligen målaren, seder-
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mera professorn, Jonas F., hvilken Levertin nämner såsom en af

Lundbergs mera framstående elever. Wadström, som själf teck-

nade synnerligen väl, hade mänga vänner bland samtidens konst-

närer. I ett bref talar han om sin samvaro med Roslin i l'aris.

Den unge reskamraten Adolf Ulrik Grill var född 1752 och

son af den framstående, bruksidkaren finansmannen och mecena-

ten Klas Grill och den för sin skönhet r\'ktbara Anna Johanna

Grill. Adolf Ulrik hade utom det af Bellman i minnesversen ihag-

komna ^guldet' — ack, hur nära liggande för den som sa sällan

hade >^guldct i sin hand> — äfven ärft stort intresse för konst

och vetenskap. Wadström omnämner i brcf, att Grill vid deras

besök hos uiländsl-:a konstnärer beställer >.landskaper och ansigten .

I England studerades noggrant samtliga järnverk i Wales -— Grill

blef sedermera n}'danare af det stora Söderforsbruket. Det intryck

han fick af engelska trädgårds- och parkanläggningar kom starkt

i dagen, da lian sedermera vid sitt vackra hem pa det besjungna

Söderfors anlade en dyrbar och vidsträckt, ännu i viss mån bibe-

hållen park i engelsk stil. På sina resor hopbragte han, dels själf

och dels genom vänner och ombud, de betydande naturvetenskap-

liga samlingar, som sedermera ordnades till det namnkunniga

; Grillska museet». Dessa samlingar skänkte hans arfvingar 1S28

till Vetenskapsakademien.

Wadström synes ha ägt icke blott lyckan genom sitt älsk-

värda väsen och sin rika begafning draga människor till sig,

utan äfven den vida sällsyntare förmånen att fa vänskapsband att

hälla trots är och afstand och skiftande meningars påfrestning.

Som ett exempel, hvilket djupt intrjxk han gjorde på dem, som
kommo i beröring med honom, och i h\ilket godt minne han be-

varades, återgifves här ett bref, skrifvet 28 år efter Wadströms
död af kyrkoherden, doktor M. Sundevall till utgifvaren af Stock-

holmstidningen Journalen;', P. A. Wallmark.

Skenninge o. Orsnäs d. 11 Febr. 1S27.

S. II. T.

Min högt ärade käre broder.

Ett bref frän mig år dig oväntadt. Det är föranlett af din

Tidning. Jag läser den med nöje, dels för det att den anses så-

som halfofficiel; dels för det däri stundom äro stycken, som, me
judice, äro ganska goda. Pocmerne låser jag alldrig, men det
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med titel: Minne af Carl BeniJiard Wadsiroui, blef ett undan.-

^'^ö- J^-4" ^^"iste det och säg med grämc-lse af de 3:ne sista stio

ferna, att hans enda barn (det är en dotter)' ej är i den financi-

ella stähning, som ett barn af den ädle mannen borde vara. Om
så är, haf då godheten att säga mig, hvarest hon ärr Förmod-
ligen vet du det, eller kan fa veta. En subscription för henne,

kanske bäst utan stoj, skulle jag önska och af hjcrtat gcrna dcr-

till med allt möjligt bidraga. Öfver detta företal undrar Du.-

Jag är ej slägt med mannen, men jag kände honom personligen

och glömer honom aldrig. Se här motivet.

Jag var en fattig, ganska fattig student,' ung och oerfaren.

Jag hade ät min mor, för lanta pengar, köpt några lisp:d Lin i

Upsala och medförde dem. Vid passagen sent om afton genom
Norrköpings tull, borttogos de af publicanen, underrubrik, att jag

ej anmält dem. Du kan känna min känsla härvid. Glädjen att

fä öfverraska min mor med gäfvan, som var henne af stort värde,

förstörd, och ijenningeförlusten, stor för mig den tiden och ofant-

lig för min inbillning — allt förkrossande. Och — ingen bekant

i Norrköping. Jag tog nattkvarter pa gästgifvargarden vid Salt-

ängstorget, men kunde ej sofva en minut. Morgonen var vacker

(Midsomniartiden): Jag går ut pä torget kring kl. 4, der timmer-

karlar redan arbetade. Jag såg en välklädd man inspectera dem.

men reflekterade ej pä honom. Sorgsen lärer jag sett ut. Denne
man nalkas mig efter en kort stund, med frågan: i-Hvarför ser

han sa ledsen ut, min Unge Vän.' I den åldern plägar man vara

glad.5 Efter en och annan upmuntran (detta var 17S2 eller Z^)

yppade jag anledningen; Ocli med en ängels blick och åtbörd

sade han: »Det skall han icke bekymra sig öfver. Det blir väl

någon hjelp dermed; kom och följ mig hem! Jag bor strax här

bredvid.: Också kig hans hus vid samma torg. Der frågade han
mitt namn och ställning, sade sitt namn och efter vidpass ','2 times

samtal, som oförmärkt gick ut på att efterforska så moralitc som
kunskaper, det jag dock icke förrän flere ar efter besinnade, lem

nade han mig sin resebok, med yttrande: ;.Han ser här Gynnare
och Vänner, som tecknat sina namn: teckna äfven sitt däri, och

^ Dottern Kp.rolin.i Aii;;s(sta föddes i London 1794 och fick bl. a. Wil' i-r-

foice till fadder. Modern. Ulrika Wejterberj;, dog 1800 i 1'aris. ett ar efter maken, hvil-

kens >i niänniäkok;;rlekens häfcier odödliga namn var det enda arf han efterlemiiauc>
(I>. v. i;."). Men moderna -rliikt pä Gu.-iim? bruk tog: den ömmaste vård om lien

fader- och moderUlsa. (Nicanders ädelsinnade och varmhjärtade uppmaning kan
mciiligen ge anledning till misfförätand.) Sedermera anslog rikets ständer s-irom ett

uttryck för --fäderneslandets frkänsla för Wadströms stora förtjänster? ät hans dotter

en ärlig pension. Hon dojj i Stockholm 1S5S.
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här ett litet handbibliotek: roa sig dernicd. jag måste gå ut en

stund i affärer.» Jag fann i reseboken' Egenhandiga namntecknin-

gar af \^oltaire. Diderot etc. etc, en mängd i s\-nnerhet franska

och ängelska. såväl Litteratörer som i staten uphöjde män; Och
huru förskräckt blef jag icke för ditsättandet af mitt. Jag fann

det obehörigt och verkställde det icke.

Efter någon stund återkom han. och strax efter: caffé. Under
det vi drucko, inträdde en publican, — just Linroft'aren — med mitt

Lin, bedjande Hr. Ofver Direktören, att icke hos Tull Inspectoren up-

göra hans affärer alltför svårt. Efter en verkhn rörande, men kraft-

full föreställning, bcfalltes han att lägga linet i yttre rummet och gä.

Du, min J^ror, som sjclf har ett känsligt hjerta kan första, hvilka

känslor af lycksalighet och tacksamhet som genomilade mig.

Tiden var framskriden och Wadström sade: »Xu skola vi

taga litet frukost. I\Iin hustru är nu uppe. v Men innan vi lem-

nade rummet ville han se min namnteckning i bolccn. Ny embarras.

Jag måste skrifva mitt namn, och Gud vet hvad sentence jag dertill

fick fatt ur Horatius, vill jag minnas. Vi passerade flere präktiga

rum, jag fick träffa hans aktningsvärda Fru, fick en förtriJfllig frukost

och, vid afskedet, mig alagdt, att alldrig fara honom förbi.

Kort efter (äter) fiyttade han till Stockholm och bodde, om jag

minnes rätt, vid Stora Nygatan. Der var jag några gånger hos ho-

nom till njiddag i sällskap med den tidens mest utmärkte Litteratörer

och Vetenskapsmän (Bell man var der äfven en gäng) och flers i allo

instructiva morgnar och aftnar tillbragte jag äfven hos honom.
Men snart reste han öfver till Angland och Franckrikc och

jag såg honom alldrig mer.

För 2:ne år sedan hade jag en stor njutning, då jag uti Hini-

melstalunds Jkunns Salong såg hans mycket väl träffade porträtt.

Förlåt, min bäste Bror, denna langa excursion. Det har varit

omöjligt att, då omständigheterna föranledt, hålla tillbaka anled-

ningen för min individuella tacksamhet till denne ädle man, hvarat

"känslan följer mig till grafven lika stark som vid första in-

trycket.

Herr Nicander. som jag förmodar vara författare till :]\Iinnet:,

har hos mig en evig förtjcnst derföre, och Bladets Utgifvare föga

mindre.

' Ej denfanima som fjriU nämnt?. Denna resebok n:r 2 har troligen liksom
?ä niycket annat nf Waditruni^ efterianinade papper blifvit lai^'ornas ref vid en eld-
svada, som härjade hans doUeri hem vid Gusums bruk ocli sid hvilkcn hon själf

med knapp nöd räddades.
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Vördnad för din respcctabla famille ber jaj anmäla och har äran

med utmärkt högaktning och varm vän.sk-ap vara min K:ste Ih-odcrs

tro-ödmjuke tjenare

]\L SundcwalL'

Den i detta bref skildrade händelsen, som så troget bevarats i •

ett känsligt och tacksamt hjärta, ger en träffande bild af den hjälp-

samliet, som var ett framträdande drag i Wadströms karaktär. Sä

som han här blef ett skydd för en försvarslös, så kände han sig

framdeles kallad att i högre och betydelsefullare mening blifva de af

alla mest förorättades försvarare. En okänd man från ett litet atlägset

land, höjde han midt i \-ärldsliandeIns brännpunkt modigt sin röst

mot de under officiellt beskydd af de stora nationernas handels-

intresse arbetande >publikaner och syndare , som vid gränser och

kuster :. roffade- icke endast ägodelar utan inäiuiiskor i hundratu-

sental,

' Doktor Matlhias Sundevail. f. 1763 i Vadstena, d;ir fadL-rn var boiginastare.

Student i Upp?ala 17S0. Kyrkoherde i Skeiininge 1S07. Riksdagsman 1800 och 1S12.

Gift med ChaVl. Eleon. Wraugel. D. 1S47.
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Stockholms-släkter

af Gustaf Elgenstierna

I

Nils Nilssons adliga ätt (Flolmströrn)

I vara större liistoriska arbeten förekommer ofta vid skild-

ringen af Sveriges inrepolitiska förliallanden under de senare åren

af drottning Kristinas regering namnet på Stockholms dåvarande

handelsborgmästare Xils Nilsson, borgarståndets talman samt en

af ledarne för de ofrälse stånden under riksdagarna 1649 och 1650

vid deras yrkanden på reduktion. Denne märklige mans lefnads-

och familjeförliällanden, i s}-nnerhet de senare,^ hafva hittills varit

föga kända. Nedanstående uppgifter härom, hvilka, med undantag

af dem som röra Nils Nilssons politiska bana samt återfinnas

spridda i diverse historiska arbeten och uppslagsböcker, samtliga

äro hämtade ur Stockholms magistrats protokoll ocii andra hand-

lingar i Rådhusarkivet samt Stork>Tkans, Jakobs och Maria Magda-

lena församlingars k}Tkoarkiv, torde därför kunna påräkna intresse,

sa mycket mera som af desamma framgår, att Nils Nilsson

var fader till tvenne, hvar på sitt område högt skattade män,

nämligen Gustaf Ilolmsiröm, en af Stockholms dugligaste justitie-

borgmästare, och Israel Holmström, den kände skalden, general-

auditör och slutligen krigsråd.

Tab. I.

A7A" Ä^i/ssiV/s härkomst och tidigare öden äro icke kända.

Visserligen namnes han på flera ställen i Svea hofrätts protokoll

med namnet Silenius, men siälf skref han sig endast Nils Nilsson

och med något annat namn förekommer han icke i de handlingar,

Härom lainnas i Schlegel-KIingspor, Den ointroducerade adelns iiUartatlt>r

allenast den upplysningen, att »hans barn skall hafv.i kallat sig Holmslrum».
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som jag" geiYonigätt i ofvan nämnda arkiv. Att lian studerat \id

akademi framgår af det för honom utfärdade adelsbrefvet, ocl)

om man får antaga att studierna ägt rum i Uppsaka, så må åcn

förmodan uttakis, att han är identisk med den XicoL Xicok

Angerm.i', som inskrcfs därstädes i oktober 1624.^ Hvad man
säkert vet är emellertid att han genom studier, främmande språks

inhämtande och utrikes resor förvärfvat sig stora kunskaper, da

han valdes till rådman i Stockholm. Härom förmäler magistra-

tens enskilda protokoll^ för år 1643, den äldsta handling, i hvill;en

jag funnit honom omnämnd, följande, Ofverstäthållaren (Clas

Fleming) föreslog vid sammanträde med rådet den 10 april att

flera rådmän skulle väljas, emedan en ständigt måste vara r.är-

varande vid kämnärsstugan på malmen (Norrmalm) och en be-

höfde borgmästaren Tröst till assistent». Härtill samt}'ckte borg-

mästare och råd 2>cmedan åtskilliga (rådman) affalne äre», nun

man måste se till :;att man kan få sådana personer som qualifice-

rade äre till att vara rådmän och hvilka kunde brukas i de kolle-

gier, där de bäst behöfdes. Doktor Gavelius (borgniästare) föreslog

då xen benemdt Xicolaus X'icolai>^ medan ofverstäthållaren föreslog

»en heter Simon Depken?. Vid följande sammanträde den iS i

samma månad ibefans ock af allom af rådet god den föreslagne

personen Nils Nilsson att blifva antagen till rådman sä framt

H. N:dc så godt Ihiner», och öf\'erstathållaren, som förklarade

»sig ingen annan intention hafva än stadens bästa förfordra gaf

härtill sitt samtycke. Den 6 maj inlcallades de nyvalde rådmännen

däribland Nils Nilsson och ^tilltalades af H. N:de om det val, som

på deras personer af Rådet fallit \ar. att de uti Stadsregementet

skulje göra dem förrigom hielp och bl.-^tänd och sades dem derhos

till hvad collegium hvardera sig hålla skulle, nemligen . . . Nils

Nilsson till handtverkscollegium^. Därpå tillönskades dem af ofver-

stäthållaren och hela rätten »lycka och god fortgång uti sitt em-

bete», hvarefter de atlade sin rådmansed, — Den 10 augusti 164S

erhöll Nils Nilsson k. fullmakt som handelsborgmästare sanit

iantogs till borgmästareembetet» och afiade sin ed den i septem-

ber s. å. Därefter valdes han af magistraten den 20 därpå föl-

' Mindre troligt är att han varit någon af de tvä Nicolaus Nicolai Smolanclu?
eller den Nicolaus Nicolai Copingensis, som inskrefvos där resp. 1625 " ^, 1625
"/o och 1625 - 11.

' l)es?a intressanta och för stadens inre historia värdefulla handlinjinr hafva

för åren IÖ37— 1643 nyliL;en återfunnits bland de lösa handlir.t^arna i Radhvsar-
kivet vid det ordnande af dessa, som för närvarande ä^er rum därstädes. l-"öiuc

hafva endast de enskilda protokollen för aren 1673— 167S varit kända.
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ianJe december till herredagsnian vid den i januari följande år

sammanträdande riksdagen och utsågs vid dcn'na till borgarstån-

dets talman, samt inträdde härnied i det politiska lifvct.

De ofrälse ståndens Idagomäl hos drottningen dfver adeln

och yrkanden om reduktion af kronogodsen hade under de se-

nare aren af 1640-talet alltmera tilltagit. Riksdagen 1649 förflöt

väl jämförelsevis lugnt, och ehuru borgarståndet med sin talman

i spetsen framförde klagomål Öfvcr att adeln genom landsköp och

genom fria liandtverkare slcadade städernas handel och näring,

synes dock Nils Nilsson icke vid denna riksdag hafva framstått

såsom utpräglad oppositionsman. Men till den följande märkliga

riksdagen, som öppnades i slutet af juni 1650, hade missnöjet

med styrelsen, särdeles inom ofrälsestånden hopat sig och utbröt

redan i riksdagens början, då den kungliga propositionen med
begäran om nya utskrifningar och de gamla skatternas forif;u-ande

upplästes. Därjämte voro de ofrälse stånden af flera sk'äl fient-

ligt sinnade mot adeln. Såsom den egentlige och förnämste leda-

ren af de ofrälse stånden framträdde nu borgmästaren Nils Nilsson,

äfven vid denna riksdag borgarståndets talman, understödd af sin

ämbetsbroder, stadssekreteraren i Stockholm Nils Persson Skunck.

Det skulle föra för långt att skildra de häftiga strider, som ägde

rum vid detta oroliga riksmöte och den betydande del som Nils

Nilsson däri tog. Här må endast erinras om, att de tre ofrälse-

stånden redan två veckor efter riksdagens början anhöllo, att

drottningen måtte nedsätta skatterna och återkalla krono^odsen,

samt att stridens vågor gingo så höga, att ett formligt upplopp

utbröt bland borgerskapet 1 Stockholm, äf\-ensom om ofrälsestan-

dens bekanta skrifvelse, uppsatt af stadssekretc råren Skunck och

riksrådets s\'ar håra.'

Efter riksdagens slut synas de styrande hafva blifvit betänkta

pä att få den för dem obekväma Stockholmsborgmästaren, hvars

anseende blifvit befäst genom det politiska inflytande som hans

ämbetsställning gaf honom vid riksdagarna, aflägsnad från hufvud-

staden. Han förordnades ; i kort förvekne tider» till vice president

i Abo hofrätt och blef i denna beställning adlad den 5 september

1 65 1. Men det honom tillärnade ämbetet tillträdde han tydligen

aldrig, och äfven adelsl:apet vägrade han mottaga, såsom det upp-

gifves, för att icke därigenom blifva bunden i sitt handlingssätt

emot de då\'arande maktinneb.afvarne. Vi finna honom ock vid

' Se härom llaiidlini:r-r rörande Skandinaviens historia del. XXI—XXV.
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utskottsmötet i Stockholm i slutet af år 165 1 föra borgerslvapets

talan ännu i början af december månad.' Men kort dårcficr

blef han invecklad i den ryktbara JMessenislca råttcgån!.;en.- Mar.

insattes härunder i fangsligt förvar, hvarxid man på grund af Jer.

oro, som förspordes bland hufvudstadens borgerskap med anled-

ning af den populäre borgmästarens fängslande (den 14 december

1651), ansåg nödigt att fördubbla vakterna. Af den äldre Messe-

nius anklagades han att hafva haft förgripliga samtal om det po-

litislv-a tillståndet i landet samt att hafva önskat uppror och rege-

mentsförändring till förmän för Karl Gustaf. Därjämte förebråd-

des honom att han vägrat mottaga det erbjudna adelskapct.

Flera gånger uppkallad till förhör, nekade han enständigt till de

af IMcssenius gjorda beskyllningarna och kunde ej heller öfver-

bevisas om några straffbara förseelser, hvarför han snart nog

lössläpptes mot skriftligt löfte att ej rymma.

Härmed var Nils Nilssons politiska bana slut. Uppgiften att

han efter rättegängen blifvit afsatt från borgmästareämbetet s\'nes

visserligen vara oriktig, men det förhällandet, att sä väl han som

hans ämbetsbroder och synncrlige vän, stadssekreteraren Skunck

båda inom ett hälft år efter rättegångens slut försvinna från Stock-

holms magistrat, tyder dock pä att de maktägande förmått att

aflägsna de båda för dem misshagliga personerna från de platser,

där de pä grund af sin ställning till det dem tillgifna borgcrska-

pet i hufvudstaden ägde stort inilytande. Skunck tillkännagaf

för magistraten redan der. 8 mars 1652 att rKongl. i\Iaj:t genom

sin nådiga skrifvelse hafver kallat honom ifrån sekreterareembetet

.... och till assessor i den kongl. hofrättcn i Abo,:^ och den

3 juni samma år afträdde borgmästaren Nils Nilsson från sitt

embete. T}'värr saknas magistratens protokoll för denna dag,

som skulle hafva kunnat lämna uppl\'sning om anledningen till

detta steg, men det ligger ju nära till hands att antaga, att han

förflyttats pä liknande sätt som Skunck. Flera skäl tala ock för

att han under de följande tre åren icke varit bosatt i Stock-

holm.

' Ett ständernas utskott för behandling af vissa ärenden var samladt i f^tock-

holm under tiden i oktober—20 deccuiber 1651. I detta sutto för borgcrskapel i

städerna Nils Nilsson och Nils Skunck saint borti^niästarne i Göteborg. Norrköjniig.

Uppsala och Kahnar, Utskottets beslut af den 15 december 1651 är dock icke

underteckniult at Nils Nilsson, soin dä redan blifvit fängslad.
" Om förhören med Nils Nilsson, se .\dlersparre, Historiska Handlingar I.

samt Fryxells IJerättelser, del. 9.

^ Skunck hade s. ä.
''^

s utnämnt; till assessor i Abo hofrätt, men det!a

ändrades redan i juli s. ä., då han i stället blef assessor i kommersekollegium.





Den 2 juli 1655 utnämndes Xils Nilsson till assessor i Svea

hofrätt. Härom skrifver hans vän Nils Skuntk i sin Lefvernes-

beskrifning:' :Anno 1654, när da Kongl. AFajt afträdde, monde

iion om mig och Borgmästaren Nils Nilsson draga en nädig för-

sorg, derföre hon oss till nu' Wår Nådige konung både muntel.

igenom Doctor Johan ^latthia^ Episc. Strengnens. och sit nådiga

bref på det flitigaste recommenderade. Hvarföre ock Kongl ]\lajt

nionde oss bägge Anno 1655 in junio när konung Carl Gustaf

reste till Pålen till Assessores i kongl. Swea Hofrätt förordna.r^

I denna beställning kvarstod Nils Nilsson till sin död som in-

träffade 1664 sannolikt den 21 maj. Själaringning efter honom
ägde rum i Storkyrkan den 22 maj och han begrofs den 11 där-

päföljande juni i Jakobs kyrka.

Vid rådstugan 1644 "".g beviljades dåvarande rådmannen Nils

Nilsson en tomt iunder Ikunkeberg gijnt emoot Cammereraren

Erich Johansson widh drättningc gatun^,- och tillsades byggnads-

kollegium att tillmäta och tilldela honom densan:ma. Den 24

november 1646 utfärdades fastebref för honom, sedan han >afköpt

staden ofvanbemelte tompt till fri och egen grund» för 75 Dir

Smt. Huruvida densanmia af honom bebyggdes och han seder-

mera bodde därstädes, har jag icke utrönt. Enligt 1652 års man-

talslängd för Öster r^Ialm (den öster om Malmskilnadsgatan be-

lägna delen af Norrmalm) var han då boende i borgaren Thomas
Johanssons; hus (n:r 9) därstädes och han synes under hela sin

Stockholmstid hafva bott i Jakobs församling. Om hans förmö-

genhetsförhållanden kan ingen uppgift nu lämnas. Bouppteck-

ning förrättades efter honom 1664 -•/s, men bouppteckningshand-

lingen har icke kunnat återfinnas bland de lösa handlingarna i

rädhusarkivet.3 Enligt bouppteckningen efter andra hustrun har

han dock varit ägare af ett hus i staden. Eör öfrigt har jag

rörande hans ekonomi endast funnit en anteckning, att han var

en af de 25 participanterna i det år 1653 stiftade men snart upp-

lösta »Ryska Kompaniet-.

Nils Nilssons adliga vapen beskrifves i konceptsköldebrefvet

sålunda: »En blå sköld, deruti ett hälft uppstående gyllene lejon,

fattande med högra ramen en palmqvist; pä skölden en öppen
tornerhjelm, kransen och hjelmtäcket med blått, rödt och gult

' Uppsatt 166S och tryckt i Uppsala tidniiiL^ar fur år 1777. p. 33—39 och 65.
' I hörnet af Jakobs- och ]\et;erini:;?f;atorria.

' En stor niiinLjd boupptecknins^shnndlingar fure ar 1667 har återfunnits Mand
dessa lilsa handlingar. Uran och med är 1667 finnas som bekant boupptecknings-
handlingarna för Stockholms stud samlade i Fdrmyndarekammarens arkiv.
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fördelt; på b.jclinen en oppräckt lejonfot, som fattar med klon

en grön lagerbarskrans mellan tvänne örnvingar, af h vilka den

högra är röd och den vänstra blä..-> \ id adlandet -xskulle han

taga sig ett annat namn och är i konceptet till sköldcbrefvei

tomrum länniadt för det n)-a namnet, som enligt en anteckning i

Palmsköldska samlingarna skulle haf\a blifvit Cedercrona. . Detta

namn kom dock aldrig till användning. Däremot antogo de i

Uppsala studerande sönerna troligen redan före 1665 namnet
Holmström — äfven den äldsta redan sistnämnda är aflidna sys-

tern benämnes med detta tillnamn pa riddarhusgenealogien för

adliga ätten Törnehjelm — hvilket ä\ven senare upptogs af den

yngre halfbrodern Israel.

Nils Nilsson gifte sig: 1:0 den 7 januari 1644 i Nikolai förs.

med Margareta Giiduuinsdottcr^ hvilken afled i december 1Ö55 i

barnsäng, tillika med barnet, och bcgrofs den 6 januari följande

år. — 2:0 den 10 olctober 1656, likaledes i Nikolai förs. med
Catliariiia Israelsdotter Skiite eller Sknut, f. omkr. 1636, -j- 1672,

dotter af Israel Pedersson Skute och Elisabet Larsdotter (föräld-

rarna gifte sig i Nicolai 1634 ^"'Z^, modern lefde ännu 1671).

Catharina Israelsdotter blef i slutet af är 1670 (hon afvittrade

sina barn med Nils Nilsson den 1 1 november sistnämnda ar)

omgift med dåvarande sekreteraren johan Svan, sedermera hä-

radshöfding och adlad Svanehjeliu, i hans i:a gifte. ^

Barn (alla döpta i Jakobs församling):

I. j\lagdaleiu! Holmströiu (enl. dopboken Malin), f. 1645 dp.

^5/7,-1 1665 ''/ii i barnsp.ng. G. 1665 'V2 m. hofkassören hos

riksänkedrottningen Hedvig Eleonora Knut Pedersson Tornsc/nwr,

sedermera lagma:i i Värmland och adlad Tornehjehn^ i hans 2:a

gifte, f. 1636, t 1699.

I. Xih Holmström ^ f. 1647 c^P- ''/^- ^^^'"^ t)ler student i Upp-
sala 1662 3, 2 och namnes i arfsfördelningen efter styfmodern

1673 '' °- '^ I, då han kallas Nils Nilsson Holmström och hade

sin andel i luiset efter fadern h\'potiserad i stärbhuset. Hans vi-

dare öden äro okända.

I. Gustaf Holmström (i dopboken Gösta), f. 1648, f 1705,

justitieborgmästare i Stockholm. Se tab. 2.

I. Margareta, f. 1650 dp. 5 9. G. senast 1670 m. S:r 7'ol>las

Henning i Stockholm, om hvilken icke är vidare kändt än att

' Deit.i gifte linnes icke antecknc.dt pa ridäarhu<genealogieii för äiten Svane-
hjclni.
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han tillika med f. d. stadssekreteraren i Stockholm, dåvarande

landsdomaren (lagmannen) Nils Skunck var förmyndare för Nils

Xiissons barn i andra giftet.

I. Anders, f. 1652 dp. "A, ej vidare, känd.

1. Afina, f. 1655 dp. ^,'12, :mortua fuitv (enl. dopboken).

2. Elisabet, f. 1659 dp.^-^/s.

2. Israel Holinstivin. Han har icke kunnat återfinnas i Ja-

kobs församlings dopbok, men då i arfsinstrumentet efter modern

iippgifves hennes : efterlemnade barn med fordom assessorn i

Svea hofrått sal. Hr Nils Nilsson näml. Jungfru Elisabet Nils-

dotter om 12 års ålder och Israel Nilsson om 10 är..> och ålders-

skillnaden S3^skonen eniellaii således varit tvä år, torde Israel hafva

varit född i början af år 1661. Att skalden Israel Holmström

är identisk med denne Nils Nilssons son, synes mig otvifvel-

aktigt, så väl af namnet Israel Nicolai Holmström Holmcnsis,

under hvilket han inskrefs vid Uppsala akademi 1675 '-^;9, som
af tillägget Xolul. efter namnet i den med honom samtida von

der Hardts Holmia literata (1701). Han är den bekanta karo-

linska skalden, generalauditör och sist krigsrad. Död i Smorgoni

i Litauen den 24 februari 1708, slöt han troligen ;Nils Nils-

sons adliga ätt:: på svärdsidan. ^ Om honom se Nordisk Familje-

bok, nya uppl. m. fl. arbeten.

Tab. 2.

Gustaf Ilobiistroui (son af Nils Nilsson, tab. I) döptes di&w

22 oktober 1648 i Jakobs förs. i Stockholm. Han inskrefs till-

sammans med brodern Nils såsom student i Uppsala 1662 "^.n,

antog under sludietiden namnec I-Iolmström och hade tjänstgjort

åtskilliga år vid rådhus- och kämnärsrätterna i sin födelsestad,

dä han blef stadsfiskal därstädes i början af år 1674. Han valdes

pa radstugan den 14 februari 1681 till stadssekreterare och erhöll

k. fullmakt pä denna beställning den 16 i samma manad. Redan
följande år utsågs han till riksdagsman, hvilket uppdrag förnyades

vid riksdagarna 1686, 1689, 1693 och 1697. Den 9 april 1694

utnämndes han till justitieborgmästare i Stockholm och samma
år åtnjöt han förtroendet att utses till bankofullmäktig, hvil-

ket han förblef till sin död. Han afled den 31 januari 1705,

och begrofs i egen inköpt graf i ^laria k}-rl-'.a. Justitieborgmäs-

taren Holmström var en dugande och kunnig man, som åtnjöt

' I texten till Kling-nors vapenbok står fur Nils Nilssons adl. ätt >^Ho!m-
strjin"), t 170S. Fulir. 24?».

. 13— /JO?;/. Pcrscnliiftorisk tidskrift.
*
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stort anseende. Bouppteckningen efter honom utvisar en för den 1

tiden ansenlig förmögenhet, däribland i' fast egendom ett hus vid ^

Götgatan och fyra hemman i Brännk\Tka socken. Han var undi-r

de första aren af sitt äktenskap bosatt i Nikohii församhng, men
synes från år 1680 hafva varit bosatt i Maria ^lagdalena församhng.

G. 1677 ^Vö i Nikolai förs. med Barbro Bunge i. 1660, f

1732 ^m, dotter af handclsborgmästaren i Stockholm Alarten Bunge
och hans första hustru ^Margareta Jernstedt.

Barn:

Anna Margareta, f. 1678 dp. -^3 i Nicolai förs., f före fadern.

Nils, f. 1679 dp. = s i Nikolai förs., y 1689 (Sj. R. ^ Vs i Storkyrkan).

Gustaf, f, 16S2 dp. 'V'i i Maria ^Magdalena förs., j 1699

(Sj. R. -'/4 i Storkyrkan).

Mårten, f. 16S2 dp. "^^12 i ]\Iaria ^Magdalena förs., j 1687 (Sj.

R. ^^'2 i Storkyrkan).

Maria CJuirloita, f. 16S3 dp. '5/,, i Maria Magdalena förs.,

G, 1:0 1702 m. advokatfisk-alen Joackiiii Westerling, sedermera

kammarråd och adlad Cronfelt, f. 1669 ^"/s, j 1723; 2:0 1725 '-»,2

m. öfverstelöjtnanten Julius Gihithcr f, 1691, f 177S ^,'9.

Å7ina Lisken, f. 16S., f 1699 (Sj. R. '•/n i Storkyrkan).

Maria Magdalena, f. 168.,^ f 1739 V^- G. 1706 ^,,'4 m,

registratorn i riksarkivet Abraham Bergmark, sedermera kam-

marrevisionsråd och adlad Adellijelm, f. 1681 3/5^ -j- 1737 ^s/^.

Christina, f. 169., f 1727. G. 17 12 9/j m. kommendören
vid amiralitetet Magnus Palmgren, i hans 2:a gifte, f, 1671, f

1724.

II

Alexander Roslins fädernesläkt

I Personhist. Tidskrift för ar 191 3 h. 3. redogör direktör G. A.

Granström för den store målaren Alexander Roslins mödernesläkt

* Att själaringning (= Si. R.) ägt rum i Storkyrkan för de aflidna barnen äfven
sedan familjen llyltat från församlingen torde hafva sin grund däri. att magiätats-
personerna och deras familjemedlemmar af gammalt hade rätt till afgiftsfn ring-
ning med Storkyrkans klockor.

* Otvifvelaktigt voro Anna Lisken och Maria Magdalena födda pä i68o-talet,

men hafva icke kunnat återfinnas i Maria Magdalena församlings dopbok. Mähända
voro de födda i Llriinnkyrka församling? L>on-. vigsel- och dödböcker för Maria
Magdalena församling saknas för aren 1691— 1714.
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Werttnullcr. Härncdan meddelas några anteckningar om hans

fädernesläkt under dennas Stockholmstid. Ui>|jgifierna äro häm-

tade ur Storkyrkans arkiv, magistratens protokoll m. fl, hand-

lingar i Rådhusarkivet samt Klerckcr-]\Iattonska samlingen i K.

biblioteket.

Tab. I.

Bengt Mattsson f. i- senare hälften af 1500-talct, blef först

kansliskrifvare i k. kansliet, sedermera translator i ryska språket,

lian kallas i handlingarna merändcis Bengt Ryssetolk och Bengt

Mattsson ryssetolk samt synes för sina tjänster hafva erhållit för-

läningar i Ingermanland. Död 1653 efter d. 'Vs samt begr. s. ä.

3° 10 i Storkyrkan, hvarest han ägde graf. Sönerna upptogo nan)-

net Roselin, sedermera förkortadt till Roslin.

G. 1:0 1 61 6 7
'7 i Nikolai förs. ni. Margareta^ Hans Kellar-

hals dotter, j 162.; 2:0 1626 ^^,1 likaledes i Nikolai förs. m. Eli-

sabet Toviasdottey, f 1676 '3/,^^ begr. 1677 ^ i i mannens graf i

Storkyrkan. Enligt bouppteckningen, som ägde rum efter båda

malcarna 1679 '^9 fanns bland den fasta egendomen ett stenhus

vid Stortorget.

Barn:

1. Johan Roselin, k. translator i ryska språket, envoyé till

Polen, adlad 1650 med namnet Rosenlindt,"- f 1657 enligt boupp-

teckningen efter fadern och st\-fmodern och kallas dä sekreterare.

G. 1648 '"'U i Nikolai församl. m. Maria Philipsdotter Wulfsniidt.

Se vidare An rep, Adelns Attartatlor.

2. Henrik, f. 1627 dp. ^V^o i Nikolai förs., begr. s. å. 9'„.

2. Elisabet/i, f. 1628 dp. '^lo i Nikolai förs., troligen

f ung.

2. Karin, f. 1632 dp. -7
'9 i Nikolai förs. G. 1:0 1658 =\'io i

Nikolai förs. med perukmakaren Piiilip Elia-'sson, f 1664, begr. "/s

i sin svärfaders graf i Storkyrkan; 2:o 1673 -'U i Nikolai förs. m.

kaplanen vid Storkyrkan Johan Petri Kelluigius (båda lefde 1679).

2. En dotter, begr. 1639 -^10 i Storkyrkan.

2. Ett barn, begr. 1639 ''s/io i Storkyrkan.

2. Två barn, begr. 1639 '-,\i i Storkyrkan.

2. Thomas Roslin, kallas vid ofvannänmda bouppteckning

1679 löjtnant.

2. Hans Roslin, f. 164., f 1707, rådman. Se tab. 2.

' Sju år sennre nillades kaptenen Jolian Roselin (ej introducerad) med samma
namn och erlicJll lika \'aycn sned ofvanstaer.de. Tydlii^cn stodo de i slaktikaiisför-

halhmde lill livarandra, ir.en hvilket är ej känut.
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Tab. 2.

Hans Roslin (son af Bengt ÖMattsson, tab. i), född på 1640-

talet, lärde perukmakarcyrket och förestod från svågern Eliressons

död under 9 år sin systers verkstad till 1673, då han med under-

stöd af modern företog en utrikes resa. Efter hemkomsten vann

han inträde i stadens tjänst, antogs till assistent i förmyndarkam-

maren och aflade sin ed som sådan 1676 ^^'5, samt förordnades

af K. Maj:t till rådman 1683 '^,'2. Han installerades i rådet och

aflade sin ed s. å. ^/s. Enligt k. bref s. ä. 'V" erhöll han ordi-

narie rådmanslön räknadt från företrädarens (Joel Hörner) döds-

dag (d. 5/3). Han dog 1707 '"/^ och begrofs i Storkyrkan. Vid

sin död var han en burgen man, som i fast egendom efterläm-

nade förutom det efter fadern ärfda stenhuset vid Stortorget två

mindre stenhus där bredvid i Solgränden, det ena i hörnet af

Prestgatan.

G. 1673 '^'ii i Nikolai förs. m. DoroiJwa Geting, f. i65i.dp.

""'-Ui t 1Ö91 (Sj- Iv. ^'ii), begr. s. a. V12 i familjegrafven i Stor-

kyrkan.

Barn:

Christina, f. 167., f före fadern. G. m. kyrkoherden i Värmdö
pastorat jo/ian Sondel, j 1706.

Olof, f. 167S dp. 3-^/6 i Nikolai förs., t iGSS, begr. s"'^ i Storkyrkan.

Ett barn, f. 16S1 dp. ^'^,5 i Nikolai fors., j s. ä., begr. "'-'7
i

Storkyrkan.

Hans, f. 16S2 dp. ^^'8
i Nikolai förs., y barn.

Elisabet, f. 168(3), lefde vid fadi^rns död, ogift.

Hans, f. 16S4 (ej 16S9) dp. -5,', i Nikolai förs., guverne-

mcnts- och amiralitetsniedikus i Karlskrona, f 1737. G. 1716 '^ 4 i

Riddarholmsförs. m. Catharina Wertniiiller. Dessa makar voro

föräldrar till målaren Alexander Koslifi.

Carl, f. 1 688 dp. ^+,7 i Nikolai förs., f 1706 (Sj. R. -^i^ i

Storkyrkan).
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Astrachans Lutherska Församlings
Kyrkobok 1713-1746

af H. Södersteen

Genom Grefvc C. AI. Stenbock har jag blifvit satt i tillfälle

att taga del af en kopia af den äldsta förvarade kyrkoboken i

Astrachans Lutherska församling. Kopian tillhör Kyrkoherden

i ])Otkyrka församling, Södermanland, J. W. Hedberg, som er-

hållit densamma af nuvarande svenske konsuln i Petersburg Karl

Widerström. Denne, som under åtskilliga är varit anställd som
ingcniör vid ett svenskt skeppsvarv i Astrachan, var tillika kyrko-

värd i därvarande luterska församling, som till öfvervägande delen

bestod af t)-skar. Intresserad forskare och i tanke att finna upp-

gifter om de fängna karolinerna genomgick han kyrkoarkivet och

tog tvenne kopior af den äldsta kyrkoboken. Församlingen hade

efter härda förföljelser från det ortodoxa ryska prästerskapets sida

bildats sanmia ar som k}"rkoboken begynner.

Kyrkoboken omfattar tiden, december 17 13 till och med
är 1746 med en lucka 1723—26 och innehåller 49 foliosidor på

tunt gult engelskt kopieringspapper. Skriften, som är på tyska

med blandad tysk och latinsk stil, är i allmänhet redig och läslig,

ehuru vid kopieringen bokstäfverna stundom blifvit grofva och

suddiga.

Bokens egentliga intresse för oss ligger däri, att i densamma
förekomma några sparsamma omnämnanden af de fangna s\en-

skarne. Jag har till mitt förfogande endast haft Ennes: Carl

XII-.s Krigare- och har där ej kunnat finna några, som under

fångenskapen vistades i Astrachan. Tydligen var det dock en

icke sa ringa afdelning fangna svenska soldater, som här voro

förlagda, men knappast några officerare. Jag ätergifver här i

ordningsföljd hvarje omnämnande af de fangna svenskarne äfven-

soni alla svenska namn och en del tyska, som möjligen kunna

vara af intresse.
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Sacro Foederi Initiali

April 7. Krich Schipper Söhnlein Christiauus, Gefattcrn von

dcncn Schwcdischen Gcfangc.ien.

— 15. Von Salitern. Anna. Schwedischc Gefattern.' (Den
kortfattade uppgiften skall tydligen angifva, att barnets

fader tillhörde regementet Salitern. D}'lika förkortningar

förekomma ofta.)

Juli 2. Jacob Ji^heliorn (kan icke läsas Ekehorn). Soldat. Töch-

terlein Maria. Gefattern vom Scliwedischen Volk.

Nov. 4. Sergeant Johan Österman Söhnlein, Gabriel, Gefattern

H:n Obcrsten Sohn und welche andere Schwcdischen.

— 25. Jurgen Jansen Söhnlein Nicolas, Cicfattern vom .Schwe-

dischen.

— 29. Eines Weinpressers David Roffers Töchterlein Eva Ro
sina, Gefattern \\'einpressers und Schwedische.

1715

Jan. 20. eines Schwcdischen Weibes von Ridders Regirnent

Söhnlein Johannes, Gefattcrn Schwedische.

Juli 17. Corporal Sass (namnes 17 17 Sergeant Gäspar Sass)

Töchterlein Dorotea, Gefattern — Aleine Frau und dic

andren von den Gefangenen.

Sept. 18. Tcschel Dragoners Töchterlein Anna Catharina Ge-

fattern Mogo, Sasse und andere Schwedische.

Nov. 9. Georg Sladerbaclis Söhnlein Nicolaus, Gefattern von

den Schwcdischen.

Anno 1 7 16

Juni 5. Jurgen Janson Söhnlein Johannes. Gefattern von den

Schwcdischen.

— 28. OloJif Mieger Töchterlein Helena Gefattern von den

Soldaten.

Juli 12. Martin h^orquart Söhnlein i^Iartinus, Gefattern von den

Schwcdischen.

— 29. Jurgen Ilarrig Töchterlein Anna Maria, Gefattern Schwe-

dische.

Octob. 28. Eines Lieuten. Peter Peterson Söhnlein JohaaPC-^.

(Inga faddrar nämnas. Hos Ennes tinnes en PeiS;;

Pettersson, Löjtnant vid Generalmajor Mejerfelts vir:-

vade Dracfonrevemente: hemkom frän 'J^obolsk \': zz
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Ryttmästares caraktär med löjtnants indelning vid Vest-

göta Cavalleri. En löjtnant Teter Petersson, född i

Askersunds landsförsamling 1692 '^-ta, gift med Elisa-

bet Undenia, bodde pa Kullängen i samma förs. 1725.)

1717
• Jan. 20. Sergeant Söhnlein Heinrich Jansen. Schwedische Ge-

fattern.

— 20. Eines Soldaten von Cruschowa (Regem.) Söhnlein Johan

Christoffcr.- Schwedische Gefattern.

Martij — Eines Corporal Lars Fresck Söhnlein Johannes und

Töchterlein ?ilaria von Cruscliowa Regimeut.

— 8. H:r Lietn. Arias .^ Söhnlein Alcxaiuicr Gustaff. Ge-

fattern H:r Capit. Westman.

Junij 21. Eines Gefangenen bey Tarroschen 2 Kinder Johan &
Maria. Gefattern von Ihren Lcuten.

Julij 14. Olojf Flieger Söhnlein Ehas.

Novemb. 10. Eines Dragoners von Frankenbergs (Regem.) Söhn-

lein Eric IIs.

Decemb. 22. Eines Dragoners Söhnlein Gustaff Jacob.

1718

Jan. 27. Fendrich Griboffskij Söhnlein Carl Johan.

Ang. 2. Corporal (Oloff) Fliegers Töchterlein Anna, Gefattern

Ein Schwedischer von des H:r Juivoje Walinskins Leuten.

Anno 1 7 19

Febr. 23. Gercd Tambour Söhnlein F>icus.

— 28. H:r Eieuten. Rilsch Töchterlein Gerdruta. Gefattern

H:r Carolus Joliansen Brigadicr.

Maij 17. Christoffer Gebaur Söhnlein IMichael Gefattern Schwe-

dische.

— 21. Dragoner Söhnlein Gustavus.

— 22. H:r Capit Schoning Söhnlein Carl Gustaff, Gefattern

H:r Brigadier (Carolus Johansen),

Juni I. Ein Söhnlein von Soliterna (Regem.) ^Michael, von dem
Weibe die(!) Simon aus Waronitze gehabt. Gefattern

Schwedische.

Sept. 27. Botsmann Johann Jansen Töchterlein Regina Elisabeth.

Nov. 12. H:r Lieuten. Gran Söhnlein Carl ^Martin. Gefattern Bri-

gadier (Carolus Johansen).
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Xov. 15, Jegerman Söhnlein Carl Friedrich Gefattern H:r Lieu-

ten Gran.

Decemb. 8. Corporal Thicl Söhnlein Cårolus Gefattern H:r Li-

euten Liitzen.

1720

Jan. 17. Matros Söhnlein Carolus.

IMart. 10. Dragoner Jurgen Ericks Söhnlein Johan David.

— 24. Schipper Töchterlein Catharina. Gefattern Sergeant

Stuart,

Sept. I. Eines Soldaten von Smolenskischen Reginient Christina

Dorothea. Gefattern Schwedischer Wachtmeister Fuchs.

Octob. 13. Eines Dragoners During Söhnlein Johannes.

1721

Jan. 6. Fiihrer Oloff Flieger Töchterlein Catharina. Gefattern

Frau Jegermans, Bossman, Lars.

— 19. Soldat Weijtzels von Smolenskischen Regiment Gustaft'

Heinrich, Gefattern GustalT Blum.

H:r Lieuten. Gran Söhnlein Johan Alexander.

Capit. ^\nnas Larsen? Töchterlein Regina Catharina.

Gefattern Fliegers (Oloft") Frau.

H:r Wachtmeister Fuchs Söhnlein Peter Johann. Ge-

fattern Cornett Witt.

Eines Gefangenen Töchterlein von Saliterna (Regem.)

Regina Catharina.

— 30. Il:r Capit. Rentels Söhnlein Xicolaus. Gefattern Der

Salv. Tit, H:r Gubernator Wollinske, Ii:r Bruder an

Stelle.

Juli 23. — — — Gelatter Sturman Johan Menloss.

Decemb. 24. Dragoner Jegerman Söhnlein Johann Gefattern [Ma-

tros Gustaff Frau.

1722

Jan. 21. Soldat Sternack Söhnlein Georg Gustaff. Gefattern

Matros Gustaf Frau.

Febr. 14. Botzmans Johan Jansen Söhnlein Johannes.

Mart 18. Hiinnerman Söhnlein Carolus. Gefattern H:r TretTen-

hielm, Fr.(au) GustatTs Lange. (Om TrelTenhielm se

Anrep: Sv. Ad. Ättartafl. IV s. 414 Tab. 3. Carl

Treffenhielm f. 16S8 ',11 Kornett vid Östgöta Cavallcri

Febr.
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t 1742 '5/4. Han var ar 1722 tvänne gånger med
Ryska Ambassadören Wolinsky .till Persien. G. m.
Brita Catharina Retzell, dotter af en Kapten och Öfver-

jägmästare Retzell.)

Maj 22. Georg Sillers zwei Kindergcns Maria & Johan Gott-

lieb. Gefattern H:r Treftcnhielm.

— 23. H:r Capit. Piepcrs Söhnlein Andreas Samuel. Ge-

fattern Oberster Lutzken, H:r Capit Gartman.

Juni 14. Sergeant (Oloff) Flieger Töchtcrlein Juditha. Gefattern

Mea Juditha (Pastorns dotter) Rektors P>au Gustaff

Lange."

(1723— 1726 fattas.)

Under åren 1727— 173 1 finnas inga svenska namn. Pastor

David Burmester företager därunder vidsträckta resor i de kring-

liggande provinserna till de orter, där lutherska trosförvantcr finnas.

En mängd hedniska ynglingar och flickor döpas.

^730 — Aug. 10 Ist der Adjutant von Vitinghoff schleunig ohne
Communion gestorben und den folgenden Tag begraben.

Selbiger war geschickt von H:r Gen. Major von Vene-

digcr alhier vregen cinige Sachen zu expedieren.

173 1 — Martij 17 hat es den höchsten gefallen den wohlerwiir-

digen Herrn Magister Laurentius Hartwig Vogelius von
dieser Zeitlichkeit abzufordern und ist sanft und selig

in den Herrn entschlafen in der Destawentschen Festung

auch selbigen Tages der Erde einverleibet wordcn, wclches

icli attestire.
'

-n^ ;^ u 4.David Burmester.

Anno 1735.

Am S:t Johannis Tage bin ich P. F. Weise auf den an mich

2um hiesigen Pastorat ergangenen pjeruf unter göttl. gnädigen

Geleit zu Wasser hier ankommen (hustruns namn var Maria

Christina Sprintzel) und habe folgende zur Evangelischen Gemeine
Gchörige hier vorgefundcn. Af den här följande förteckningen

må anföras

Herr Brigadier Oberstlicuten. Andreas von Jounger cum uxore.

H:r Obristcr Albrecht Piel, in Simbirski.

:v Obrister Stackert
-f 1738.

» Capit. Gibson j 1737.
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Chirurgus Bundt, ab. d. 15 Apr. 1736.

j- Saltzer, abiit Juli 1735.

> Otto CLim ux. ab. d. 3 Sept. 1736.

i Rost curn ux.

» Fuchs cuni ux.

J^on der Flotte

der Herr Capit Wcsting, abiit 1736.

Capit Lieut. Engelhard cum ux. abiit.

» Byberg, ab. 1735 j-

» Esseeii cum ux. nata Jounger ab. meijs. April 1737.

Chirurgus Bremer, abiit.

Jörgen ]3erg.

Der Herr Apotheker le Feburet f 1737 cum ux. nata Neid-

hart.

Botanicus (sedan Apotheker) Joh. Schwartz; ux. Ruthena. *
^

Der Haushalter bey dem Herrn Baron 15rigadier Jounger

EricJi Lustriiii, Svec. aus Sonnenwald in Schweden f ^739 Mitt-

woch den 29 August, unglucklichcr Weise in Wasser ohne Gef.

30 Jahr alt, uxor Elisabetli Peterstochter Nisula aus Kaleoski in

Finnland.

(Barn: Margareta y 1736, Catharina f 1736, Erich Elias f

1738, Elisabet t 1739. Antagligen var faderns namn Erik Lund-
strövi född i en förs: Solberga i Sverige.)

173Ö — Aug. 9 f Die Frau Stabs 1'eldscher IMuller so viel man
Nachricht haben känn ins 59 Jahr ihres Alters just am
ihren Geburtstag. Sie ist eine gebohr. Paiilsohn und

hat drei Männer gehabt, Neukirch, ein gewesener Kauf-

mann, Ritter, gewesener Chirurg und jMiiller, Stabschi-

rurg; von dem ersten ]\Iann ist Herr Goldarbeiter Neu-

kirch und eine Tochter Kinder am Eeben.

1735 — Octob. 14. Copul.: Sponsus der Herr Capit. Lieuten.

in Divertium von der Flotte Johann l-5yberg, ein Steuer-

mann, Sponsa die Frau Capit. Lieutenantin Sophia Ca-

tharina, vidu. Falckcnberg, nata Peens.

— Novbr. 3. Confirm.: Maritus d. H:r Obr. Lieut. Ernst

Ludwig Hartung aus Berlin, ux. Anna Maria, nata 3tlellin

(som fadder skrifves hon ]\Iettin) haben. sich 173? d. 3

Juni Nysanog(.-) von einem Armenischen Pater copiilie-

ren lassen.
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173Ö — April S, Copul.: Spöns Joh. Cph. Besem, dic ejus abitus

iji Castra, Sponsa Anna, vidii. Ik-jitlinc^, nat. Kjioniir^.

1^42 — Sq\A. 4. ist gebohren dem Herrn Capit. lleiuricli jo/iann

WedeniajDi cin Töcbterlcin Nahniens Ulrica Eleonora

v. Wedcmann (f s. å. '9/,^) Jmfr Fersonbist. Tidskr.

1913, s. 127 — Wedenian — Weman af Jully Ramsay.

— Sept. 26 ist dem Herrn Capit Carl Gustajf M'allcns{er)i ein

Sönnlcin gebohren Nabmens Heinrich Joliann (j s. ä. ^° 10).

1744 — Jan. 2 ist dem Herrn Capit. Tandefeldt ein Söhnlein

gebohren, Nabniens Adam Johann. Test. Herr Capit.

Hilang.

— Juni 26 ist den Herr Capit. :'. Bilang cin Töcbterlcin

gebohren Nabmens Anna Margareta.

Oi'ta återkommande tyska namn i Astrachan under aren i;i3

— 1722 <äro:

Oberst Johan Ridder,

Major Arend Ridder,

Oberstlieutcn. Jacob Hackert.

Slutligen må nämnas:

Oberstlieutcn. de Bnm^ 1/30 in. Resch, Provins Gilar nebst

Frau, 2 Söhnc, i Tochter. ^Lijor l-"ricdr. Wilh. Udam y 173

1

^^/z in Astara.

Obcrster \o\\ Schwan. in Resch 1730, Capit. Michelscn, Capit.

Brunsted, in Ivcsch, Fendnch von Brunow in Schilski Kreport

1 73 1, t 1735 Xovbr. 12 der we}'l. Hochwohlgeborene Herr Obr.

Lieut. Joh. Jacob de Puy Laurens liinterlassenes Söhnl. u. nach-

maligcs Stief Söhnl. des Herrn D.(octor) Lerchens, nat. Astrachan

den 19 Jul. 173—

?

Sein Gross Herr Väter ist gewesen Jaques de Puy Laurens

Dexet Pairc von Frankrcich.

Som faddrar förekomma år 1740 Guvernören Furst Galizin

och General Apraxin.
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Två märkliga porträtt från vår storhetstid

Axel Oxenstierna målad af Daniel Dumonstier 1635

I sin bok »Axel Oxenstiernas resa till och i Frankrike >- har

grefve F. U. AYrangel hänvisat till ett i Viltcrhcts- Historie- och

Antilcvitctsakadeniicn befintlic^t porträtt af den store rikskanslcren,

mäladt under hans uppehåll i hVankrikc 1635. Han har dock ej

aibildat originalet, utan en kopia däraf tillliörig grefve Axel Rid-

dcrstolpe pä Fiholni i Västmanland.

Det värdefulla originalet ätergifves nu här i ljustryck.

Det är utfördt i krita (röd, hvit och svart) å på väf spänt pap-

per. 1 öfre högra hörnet läses följande signatur med silfverstift:

I//iisiriss!iii!is D. D. Axeliiis

Oxoistierna fait ce vouiredy

^ de VIay 16 ^j en vioiiis

duiie deihie Jieure devant

le naturel

par Dnvuvisfier

Denna inskrift har senare ifyllts med bläck hvarvid årtalet miss-

tolkats såsom >l633y och konstnärens namn blifvit Dumouttier .

IfyIlningen täcker dock ej fullständigt den undre skriften så är t.

ex. jfemmanj' i årtalet fullt synlig.

rå dukens baksida är skrifvct med bläck:

via la dt i'id en

coiiference ined

cardi)ial Kichelieu

Porträttet är enligt påskrift (med riksantikvarien B. E. Hilde-

brands stil) ^Skänkt till Kgl. \''itterhets, Hist. och Antiquitets Aka-

demien af Ofvcrste kannnarjunkarcn Ur Grefve C. E. Gyldenstolpe

1S42 . I statens historiska museum har det »Inv. nr 990 , med
äldre stil står därtill på en vid ramen fäst lapp -U. T. m. K.

ST : T : K . (bet\delsen ok;ind)
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Gustaf II Adolf

GrST[avus] Ad[olfus] D[ei] G[ratia]

S[vecorum] G[otoruin] \V[aiulaloruin-

qiic] De[5ignatu;] K[cx] M[agmH] ]j[ux]

F[i"l^ndi:e] E[?toiiiiv] \V[e5ti!mnni;T]

P[rincepi]

%.^LV . _

fe • å-v^-^w/^ a

111

Carl Philip

CAR[olu5] PIIIL[ippus] D[ei] G[ratia]

S[vecoruin] G[otoriiiii] \V[unuiilorum-

que] l'[riiire[ij] II[ereditariuä] Su[(lcr-

maiiuia'] Ne[rici;v] \\'e[rmlaiuli:\]

I^[ux]

Guldmedalj i Myntkabinettet. Gjuten. (lo storL)

{yDcsii^nalus AV.i-v, rutkorad krminx'» '-^^ Gustaf .\doltV titel före 1617 '-
10. kröningj-

dagen. men efter dec. 1611, da han af stiinderna hyllades ?om konimc.. Medaljen

som vi:.ar koiiunycn och hans närmaste tronarfvinge göts måhända iust för att hug-

fästa detta minne. Att döma af brödernas ungdomliga utseende kan nicdalien i

alla händelser icke vara a.f mycket senare datum]





Fransmannen Daniel Dumonstier f. 1574 d. 1646, är en af

såväl samtid som nutid synnerligen högt skattad porträttmålare.

Johan Oxenstierna målad af Anton van Dyck (1634)

Att i svensk samling kunna uppvisa ett porträtt af en svensk

ädling måladt af van Dyck skulle tydligare och lättfattligare än

något annat kunna markera Sveriges stormaktsställning under

1600-talet. Men det vackra porträtt af Johan Oxenstierna, den

store rikskanslerens son, som afbildas å närstående ljustr}'ck, fin-

nes icke i värt nationalmuseum, utan i Johannesburg i södra Af-

rika. Och dock fanns det ännu 1913 i London och därförut, innan

det ännu blifvit rengjort och dyrt, liade det setts af en svensk

konstkännare som redan dä uppfattade det såsom en van Dyck.

Men vi sälja bort våra goda konstverk ur landet och passa icke

pa, när vi skulle kunna förvärfva andra i utlandet.

Att porträttet verkligen föreställer Johan Oxenstierna fram-

går, utom af dragens likhet, af det pa pelarens plint målade Oxen-
stiernevapnet. Dessutom antyder den namnform >Jan Oxenstern

'

iivarmed porträttet angafs i den engelska pressen, att äfven en

påskrift med namnet torde finnar-

Porträttet är antagligen målat 1634 under den dä 23-årige

Johan Oxenstiernas beskickningsresa till Nederländerna och London
som sin faders utomordentliga sändebud.

Hur svagt än den lilla afbiidningen förmår återge det konst-

närliga värdet av detta historiskt enastående porträtt, borde den

dock kunna visa så mycket, att den väckte en stark och allmän

saknad af att porträttet icke finnes i landet. Och blefve blott

vilja och opinion tillräckligt stark, nog skulle den väl kunna för-

flytta detta porträtt.

R. Cm.
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lec^it åt att utbilda sig till målare. Ojb så varit, uppgaf han emeller-

tid snart sin dröm och tog säsou:i mönsterritare anställning hos Leja,

tor hvilken han lär hafva komponerat en del armäturföremäl, särskildt

lampor. Han trifdes dork ej härmed, utan lämnade platsen etler ett

hälft år och erhöll 1S98 anställning vid generalstabens litografiska

anstalt, vid hvilken han sedan var fäst i sjutton år ända till sitt från-

talle. Hans verksamhet där var af mycket omväxlande art. Hans
specialitet var att komponera konstnärliga dijilom och adresser men
äfven att uppgöra teckningar till talrika bokomslag, ])ärmstämplar och
bokägaremärken m. m. Pä grund af sin starka stilkänsla sökte han

alltid det enkla och på samma gång storslagna samtidigt med att han

icke förbisåg de enskilda detaljernas noggranna återgifvande. Denna
sin medfödda stilkänsla sökte han alltjämt ytterligare utveckla' och för-

djupa genom studier.

Hans chef, Hofintendenten Lagrelius, som under en följd af är

lärt känna och uppskatta Jonssons föimåga, var därföre icke ett ögon-

blick tveksam om sitt svar, då man 1904 vände sig till honom för att

erhålla anvisning pä lämplig person att börja afbildningsarbetet i trofé-

samlingen. Ett bättre val kunde icke hiifva skett. De gamla ståtliga,

men ofta så illa medfarna troféerna grepo Jonssons konstnärssinne med
en förunderlig makt. Han blef deras man helt och hållet. Intresset

för dem gick snait före allt annat i hans arbete, och det var rörande

att se med hvilken tyst men samvetsgrann och outtröttlig hängifvenhet

han ägnade sig ät dem. Arbetet var mödosamt. Stundom måste den
i trasor söderfallna duken först likt en puzzeltafla hopplockas och med
nålar uppfästas på ett underlag, innan man kunde fä en föreställning

om dess forna utseende. Och därvid gällde det att noga undersöka
dukens väfnadssätt och damastens mönster för att förvissa sig om, att

icke någon främmande klut medkom. Stundom måste duken på det

noggrannaste studeras för att kunna uppspåra och dechiffrera inskrifter,

som en gång i förgyllning strålat på densamma, men hvars guld länge-

sedan bortfallit och blott lämnat kvar efter sig svaga antydningar, ett

arbete sä my< ket svårare, som inskrifterna stundom varit affattade j.iä

språk, som Jonsson ej läst. Men hans intresse och tålamod, båda lika

stora, släpjite ej taget och hemburo ofta beundransvärd seger. En god
hjälp fick han stundom vid dessa undersökningar af föreståndaren för

Lifrustkammaren Eriherre R. Cederström. Lika säkert som hans öga
var för formen, lika känsligt var hans färgsimie. Han kunde mästerligt

återgifva stoftet och det roade honom atergifva föremålen som de syntes

med målningens sprickor och metallens anlöpning. Själfva det tekniska

arbetet tycktes nämligen för honom vara blott en lek, så lätt gick det,

och han utförde det med de enklaste medel. Ett rutnät af trådar var

hans vanliga hjälp. I svårare fall användes dock fotografisk afbildning

såsom grund. I bortåt tio ar var han sysselsatt med dylika aftiildningar,

ehuru ej ständigt utan med längre eller kortare afbrott, beroende på
andra omständigheter. På senare tider var han under uppehållen sysselsatt

med en kopiering af den öfver 15 meter långa målning, som föreställande

konung Sigismund II:s högtidliga intag i Krakau förvaras i K. Lifrust-

kammaren.
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Såsom personlighet var Jonas Jonsson en utpräglad karaktär nRi!

stark själfkritik. Earndomens lynnesdrag bvbehöllo sig. Han lurMt.!'

en tillbakadragen och tystlåten fur att icke' -säga ordkarg natur. Mc;;

hans trumpna siitt var blott en yta. Deii som lärde kanna honui:i

närmare, fann till sin forvåning där bakom en känslig, godhjärial

och välvillig natur. Kunde han göra en tjänst, gjorde han det gani.i.

fastän under korta former. 1 förtroligare lag kunde han för en stiui.i

tina upp och hjärtligt deltaga i glädjen. Han samtalade nästan aldrig

med sin orngifning om hvad han hade för händer, eller hvad som
sysselsatte hans tankar och ytterst fa torde hafva fatt del af de konst-

närliga planer han hade vid sidan af sin verksamhet. En bland de fa.

för hvilka han yppat dessa, var den geniala tecknaren Oskar Andersson.

hvilken i flere ar var hans bäste vän. Dä Andersson 1906 gipk bort

för egen hand i ett anfall af svår sinnesförvirring, grep detta den öfver-

lefvande vännen mycket hårdt. En utrikes resa till England och Skott-

land tycktes emellertid haft ett afledande och välgörande intiytande, men
han synes aldrig förmått glömma vännens olycksöde.

För sin person hade han mycket små behof och ringa anspråk pa

lifvet. }-jöcker voro hans bästa vänner. Naturen älskade han och det

ej blott i dess fägring under årets skilda tider utan äfven i dess allvar-

samma majestät. Ett starkt åskväder, för mången något fruktansvärd!.

var för honom upplyftande och tilldragande. En väldig öfversvämning

uppe i Norrland kunde förmå den eljest såsom ett bi flidge arbetaren

att lägga penslar och ritstift till sido och skynda dit ui)p. Men vare

sig det gällde en utfärd i omgifningarna eller en längre resa för ati

skåda något naturens eller konstens verk inom eller utom landet, all-

tid färdades han ensam, och behöfde resan förut anmälas, skedde det

i kortaste ord omedelbart före dess äntrade.

På sista dden hörde man stundom honom klaga öfver starka smär-

tor i hufvudet. Hvad som vallat hans sorgliga beslut, känner emeller-

tid ingen bland hans vänner. Förtegen som vanligt beredde han sig

till den sista resan. Hans död den 28 april innevarande år kom som
en smärtsam öfverraskning för alla.

F. U.
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Personhistorisk litteratur

5. E. Briug: Carl von Roland. Kunpj. Boktryckeriet P. A,

NoTsledt & Söner, Stockholm 1914. 1'vis 3 kronor 50 öre.

Bland de många dagböcker frän den karolinska tulen, som iinxkr

senare år genom trycket kommit till ollcntlig kannedom är det viterst

få, som för en större allmänhet kunna påräkna nägot \id;ire intresse.

De flesta innehålla mest torra data och fortccknins^ir a ortt r. som an-

tecknaren passerat under armens marscher. Förchgiiande fi.igliok är

af en helt annan tyj). Den är underhållande, ibland skrifNen pä -. tt

synnerligt ledigt maner; man läser den från horjan till skit med spa.ndt

intresse. Detta beror dehis på att Roland visar sig \ara en man med
ungdomligt blod i åtlrorna, en man \)°x hvilken ryssarnas många tra-

kasserier under hans fångenskap knappast inverkadr. Ständigt t'orsla-

gen, rned ständigt godt humör, kämpade han sig fram genom farorna

eller överlistade sina ryska väktare. Ja, han lade ibland i dagen en

oförskämdhet, som till och med överträifade hN ad ryssarna i den \di-

gQW själfva kimde prestera.

Alt en och annan, oväsentlig detalj af Rolands skildring är mer
eller mindre felaktig är ju helt naturligt, då anteckningarija nedskrcf\os

många år efter de händelser som de skildra. Härmed vare dock långt

ifrån sagdt, att författaren skulle vara mindre trovärdig. Man får ge-

nom hans anteckningar en hel del underrättelser af värde för forsk-

ningen. I synnerhet gäller detta de biografiska upj;,L;ifterna som litet

hvarstädes förekomma hos jloland och hvilka ofta beröra personer, om
hvilka öfriga kända dagböcker från denna tid intet eller föga hafva

att förmäla.

Roland började sin militära bana under år 1704 och torde i bör-

jan af följande år hafva börjat sin verkliga tjänstgöring i Elbing, dit

hans regemente, Stenbocks dragoner, var förlagdt. Sin första officers-

fullmakt fick han i mars 1707 och deltog därefter i fälttåget mot
Ryssland, hvarunder han vid Pcrevolotjna blef fången. Först frän

denna tid börja hans anteckningar, hvilka Ibrtfara til! hösten 17 16, då
han hemkom till S\erige efter en ytterligt tljärf fiykt ur fångenskapen.

Vägen gick öfver Moskva och senare flodledes under mänga ätVentyr

till Arkangelsk och Livorno till Stralsund, där han sommaren 17 15
hade lyckan att för sin öfverste krigsherre få redogöra för sina äveiityr.

Man torde knappast kunna förneka att det låg en god portion

af äfventyrare hos Roland, men denne äfventyrare var af en mycket till-

dragande tyji. Alt han hemma i Sverige under fredsåren icke skulle

finna sig i sitt esse som kommendant på Skenas kan man \äl förstå.

Det var under denna tid han vid läsningen af Ciöran Nordbergs arbete

om Carl XII fick ingitVelsen att skrifva sina minnen pa grund af de
felaktigheter han fann vid läsningen af det nämnda arbetci. \'i må
vara tacksamma ötVer att han så gjort; det är en typisk karoIi;isk kri-

gare som fran.iträder mellan raderna.

14

—

ir,()71t. I\ysiiri/';!</orisk tidskrift, igij.
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Utf^ifningen har skett efter de vanliga principerna ifråga om in-

terpunktion och bruket af stora bokstäfver. Till volymen har lagts

12 1 anmärkningar, som förklara ett och annat uttryck eilcr någon

händelse som är i behof af förklaring for en modern läsare. Arbetet

åtföljes af ett personregister och är dessutom föisedt med en del väl

valda illustrationer, föreställande orter som t'ramträda i Rolands berät-

telse. Olientliggörandet har skett efter en i Engeströmska samlingen

i Kungl. BibUoteket befintlig, tyvärr ej väl gjord afskrift. Originalci

är okändt.
F. R. A.
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Frågor

Porträtt sökes af:

i) Zakarias Nordmark, f, 1751, professor i Uppsala, d. 1S2S.

2) Erik Bergsironi, f. 1775, professor i Uppsala, domprost, d.

1833.

3) Frcd>'ik Gabriel Cruliiis, f. 1770, akademiräntniästare i Upp-
sala, d. iSiS.

4) Anders N^ensén, f. 1770, borgmästare i Uppsala, d. 1S42.

Upplysningar emottagas tacksamt af

Samuel E. Bring

Förste Bibliotekarie.

Uppsala.

Finnes möjligen ett porträtt af kommerserådet Olof Zenius, född

den 16 februari 1772 och död den 12 januari 1S36:

Kntit von Matern

v. Häradshöfding.

Adress: Lidingö villastad.

Under nästa ar kommer Svenska l^itlerhelssani/undet att utgifva

en kritisk upplaga af Anna Maria Lcnngrens skrifter. För vin-

nande af önskvärd fullständighet anhalles att de, som möjligen

innehafva dikter eller bref af fru Lenngren i autograf eller afskrift,

benäget ville därom meddela sig med samfundets sekreterare, Bib-

liotekarien C. Gronllad. adr. Nobelbiblioteket, Stockholm.
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Insända böcker

Malmö stads kyrkor. Af A. U. Isberg. I. Malmö stads kyrko- och

grafdonotioner. Malmö 1915. Pris 15 kr.

Carl Akrells samling af Stockholmiana. Af Nils Östman. i75nunir.

ex. (Med lefnadsteckning öfver Carl Akrell.) Stockholm 1913.

Kommerskollegium och Riksens Ständers manufakturkontor sami

konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar af Joh. A\.

Almquist. H. 3. Tjänsteturteckningar. Arkivförteckningar. Register. Stock-

holm 191 5.

Till Nerikes-stacken. Några strån från Viby af Ivan Jäderlund.

Del I. Örebro 1914. Pris 2 ki-.

Wasa Hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän samt Hof-

rätten underlydande lagmän och häradshöfdingar 1776— 19 14. Bio-

grafiska anteckningar samlade af H. J. Boström. Helsingfors ig^S-
Pris 8 mark.

Karolii:iska förbundets årsbok. 1914.
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Anteckningar onn Johan Aciler-Salvius' släkt-

förhållanden och studier

Af B. Boéthius

Frän personalierna^ och den bekanta anonyma smädeskriften

i Meierns Acta pacis Wcstphalicai^ härstammar åen traditionella

bilden af Saivius' ungdom, den fattige studiebegåfvade ynglingens

vanliga mödosamma och försakelserika. Det fmnes ingen anled-

ning att rubba hclhetsintr\xket, men i ett och annat afseende

göra nog de sparsamma samtida källorna bilden fullständigare och

mera lefvandc.

Rörande Saivius' hittills föga bekanta släktförhållanden äga

vi en värderik källa i handlingarna i en den 17 juli 1661 genom

förlikning inför K. !M:t slutligen afgjord arfsprocess emellan Saivius'

änka och hennes arfvingar ä ena sidan samt hans släktingar ä

den andra.

3

' Christeligh lijkpredikan, som ... ta . . . Her Johan Adler Saivius . . . jor-

dades blefi hallen aif Érico Gab. Einporagrio. Sthm u. å.

''Is. II, omtryck efter Deutsche acta eruditoruin 1712, s. .^Sy ff.

3 Svea hofrätts liber causarum 105 pars 7 N:o 15 iRA.) samt juftitierevisions-

akter, afgjorda 1661; radsprotokollet 1661 pars III: K. M:ts stadfästelse å den

parterna emell.in ingångna förlikningen, Stockholm 17 juli 1661, riksreg. — Ett

kort referat af målet ma här l.imnas. I testamente 16 april 162S (kopia, JRakten

fol. 29 v.) förordnade Saivius, att hans luistru Margareta Pedersdolter, om hon ej gifte

om sig, skulle belKUla förmögenheten odelad i sin lifstid, samt att den efter hennes

död skulle fördelas mellan hennes arfvingar och hans egen släkt sä, att denna sist-

nämnda skulle i ett för allt erhålla lika stor lott som hvart och ett af Margareta

1'edersdotters barn i hennes föregående gifte med guldsmeden Lorens Martman.

Genom föreställningar, att hon kunde Icfva länge samt att det stode henne fritt att

bortskänka eller förliira förmögenheten, sa att den mannens släktingar enligt testa-

mentet tillkommande arfslotten reducerades eller försvunne, ö:vertalade fru 2vlargareta

efter mannens död dessa att åtnöja sig med 10,000 daler kopparmynt i ett för allt.

hvaraf fäderncsläktingarne erhöllo 6.000 och mödernesläktingarne 4,000 (.akten lol.

25, fädernesläktens kvitto och arfsrättsafsägelse, dat. Doteä jiriistgard 21 dec. 1652

samt mödernesläktens d:o, dat. Strängnäs d. 28 febr. 1653 ib. fol. 19—21), Icke

desto mindre stämde en af Saivius' släktingar, Bengt Bengtsson, ar 1655 ä egna

och öfriga intressenters vägnar, fru Margnreta i Svea hofiätt med begäran, att hon
måtte åläggas framte ett senare testamente, som skulle ha ersatt det vid l('52— 53

15

—

1Ö0771. rcrsouhisiorisk iidikrift igi^. *
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(

Fädernesläkten var en ångermanlänsk bondsläkt. Tiond"-

registerna för Ångermanland i kanmiaraJrkivet upptaga till och nu ii

år 1579 bonden Hans Palsson i Kalknäs by af Botea socken. Ar
1580 inträder i dennes ställe Pål Hansson och något senare fijrc-

kommer 'éXvcw en Erik Hansson som bonde i Kalknäs. Av nyss-

nämnda processhandlingar framgår, att dessa Pål och Erik Hans-

söner jämte deras systrar Elin och Marit — hvilka alla äc;dc

efterkommande i hemsocknen och dess omnejd — voro syskon ti.l

Johan Adler-Salvius' far, stadsskrifvaren i Strängnäs Peder Hansson."

Vida mindre klar än fädernesläkten är niödernesläkten. 'V\\\

och med om moderns namn kan tvekan råda. Personalierna kalla

henne Anna Pedersdottcr, men det uppges äfven, att hon har hetat

Karin och hennes far Klemet.^ P''lera personer, afkomlingar af

moderns fastrar och en hennes fars kusin kunna med ledning id

arfsprocessakterna nam.nges. Större intresse äger emellertid hvad

man kan sluta till om mödernesläktingarnas sociala ställning. Det

framgår otvetydigt, att det varit personer i ringa villkor, småbor-

gare, kanske äfven några bönder; flera ha ej varit skrifkunniga

utan undertecknat med bomärken.

I proccssakterna framskymtar äfven en broder till Johan Ad-

ler-Salvius, Olof Persson. Till en början sökte Salvius hjälpa

fram denne. Redan 162S hade han kostat på honom flera hundra

daler,3 men snart fann han, att all på honom använd omkostnad

varit förgäfves. Det dröjde ej länge, innan en häftig tvist utbrutit

bröderna emellan. Salvius klagar, att Olof flera gånger med bcrådt

mod öfvcrfallit honom med draget svärd, då han lag :;på sin natt-

säng», och ofelbart skulle ha bragt honom om lifvet, om ej andra

kommit emellan. Och icke mindre sskammeligen» trakterade han

han!^ hustru, i d'ot han, särskildt under Salvius' bortovaro i Hani-

års uppgörelse företedda af är 162S. liofrätten stadfäste emellertid nyssnämr.dp.

uppgörelse (dom den 4 mars 166 1 ). Då saken fullföljdes hos K. M:t, l:>eniedladc--

ofvan omtalade förldining. enligt hvilken Salvius' släktingar erhöllo ytterligare 10,000

daler kopparmynt till fördelning och Bengt Bengtsson slirskildt för sitt omak med
processen 2.000 daler kopparmynt. Däriliuite utfciste "^ig den under tiden (lt>57"*

allidna fru Margaretas arfvingar, att till S:t Katarina kyrka lämna en gåfva nf tre

tusen dukater; köpmannen jochim Strokirck (bror till Mikael Strokarch. Anrep.
Adl. ätten von Strokirch N:o 1059, tab. I, Biogr. S. 87 b., KA.), hvilken köpt sig

till delaktighet i Salvius' släktingars arfsanspräk och en lång tid jfomenterat> tvisten

och besvärat K. M;t och domstolarna, dömdes att böla 200 daler smt till samma
kyrka samt att vara alla anspråk förlustig. — De norrlänska släktingarna processade

sedan sinsemellan om fördelningen af de Salvis'K.a penningarna (Handlingar rörande

svenska adeln, Westinska saml. i Uppsala universitetsbibliotek).
' Bevis, utfärdadt af kyrkoherden i Botea Olaus Anthelius 25 sept. 1652,

och bestyrkt af undcrlagmannen Karl Burman, original i liber causarum fol. 53-
' Liber causarum fol. 44.
3 Testamentet, revisionsakten fol. 29 v, koncept.artad anteckning.





f 207

burg 1636, öfverföll henne mccl ^^ohöfviske ocli hårda ord, så ock

ätskilHga parlementer.. Till slut hotade han äfven att sätta eld

på Salvius' hus och landtgods, och da man sökte tala förstånd

med honom, bröt han ut, så att Salvius iför vanheder slculd; fann

bäst att förtiga hvad han sagt. Förbittrad öfver allt sådant väg-

rade Salvius till slut att erkänna honom som sin broder. Sedan

1637 såg han honom ej mer; inom kort försvann han i Spanien.'

Johan Adler-Salvius var alltså af ringa härkomst. Han föddes,

enligt uppgift år 1590, i ett helt visst typiskt småborgerligt hem.

Strängnäs var på denna tid liksom de andra uppstäderna för att

tala med /^xel Oxenstierna föga mer än en bondby. Handeln

nådde blott den närmaste omnejden och handtverkarne arbetade

endast för denna och ståndspersonerna i staden. Minst lika vik-

tig för borgarnes utkomst var stadsjorden, och all sannolikhet talar

för, att äfven Peder Hansson haft sina åkertegar och gått i jord-

bruket mellan skrifvarsysslorna; egen häst synes han emellertid ej

haft råd att hålla.- Också fisket, bl. a. efter strömming i åländska

skärgården, spelade en roll i stadsbornas hushållning. Stadens

handlingar visa, hur snäft begränsade synpunkter och intressen

voro: allt rör sig kring skattcböi"dor, åkerlappar och tvister med
bönhasare eller präster och lärare, som utan att dela borgarnes

skatt och tunga gjorde intrång på deras näring eller deras stads-

jord. Vidare horisont och rikare möjligheter öppnade väl endast

k}Tkan och den lärda skolan, som vuxit upp i dess hägn i

den gamla biskopsstaden. Peder Hansson satte tidigt sin lofvande

son i skolan och skaffade honom jämväl trots sina säkerligen

knappa omständigheter enskild undervisning i hemmet. ^ Emel-

lertid blef Salvius tidigt föräldralös och det lilla arfvet — knappt

* Tilläggstestamente 20 febr. 1649, hvarigenoin brodern göres arf^lös, afskrift,

JRakten fol. 115 v.

" >Strängniiä stadz tenckiebook, schrifluin nfT Pär Hansson staclzfrrifTuarcnom

ähr etc. 90) [— ijOS], Strängnäs stads arkiv. 23 juni 1597. mal emellan Peder llans-

Eon och en borgare, af hvilken han fatt låna häst till kvarnen i ersättning för hjälp

med ett href. Stadsskrifvaren körde s-älf till kvarnen, llasten tröttnade ocli störtade

sedan i stallet och Peder Hansson dömdes att ersätta halfva dess värde. — Näst
löregaende bevarade tankebok slutar 15S0, den följande börjar Jöoq; i bada rndra
handstilar. I en annan 1500-talslänkebok (— 157S) förekomma strödda anteckningar

nied Peder Hanssons liaud, alla dock samtidiga med den föist anf. tankeboken.
•^ Pcrsonalierua.
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hundra daler^ — räckte långt ifrån till att hjälpa hononi

isenom skolan och till akademien. Det' berättas, att han lil;-

som andra fattiga djäknar måst taga sin tilin\-kt till socknegän-

gen.* Understöd af biskopen Petrus Jon:e, som lagt märke till

hans goda anlag, tryggade emellertid snart hans studier. Den

28 mars 1609 inskrefs Johannes Petri Stregnensis^ som student

vid Uppsala universitetet. Om hans vistelse där är föga bekant.

Man vill gärna tro personalicrnas uppgift, att hans anlag ädrogo

sig uppmärksamhet och förskaffade honom hans lärares ynnest

och ett kungligt stipendium. Den filosofiska magistervärdighetcn

var i enlighet med tidens vanliga studieplan helt \'isst hans närmaste

examensmäl och syftet att grundlägga den allmänna bildning

och den formella träning, som kräfdes sä väl för fortsatta studier

i någon af de ?.hÖgre> fakulteterna som för hans senare bana.

De klassiska auktorerna och den et"ter deras mönster skolade väl-

taligheten samt därpå den tankcöfvande logiken voro de vik-

tigaste elementen i denna förberedande utbildning; om klassisk-

retoriska studier vittnar äfven arten af det första lärdomsprof,

som omtalas, den numera tyvärr förlorade ^.Carmen gratulatorium

novi anni ad Carolum Christophori>, tryckt i Stockholm 161 1.-* —
I Uppsala förvärfvade Salvius inflytelserika gynnare, den bekante

Erik Jörensson Tegel^ och framför allt landshöfdingen på Uppsala

slott Kristoffer von Wernsiedt, en pä sin tid betydande man af

mecklenburgsk adel, hvilken inkommit i riket är 1580 och gift

sig med hertig" Magnus' dotter Lucretia. En af deras söner, Magnus
von Wernstedt, inskrefs som student vid Uppsala universitet

I febr. 1610. Efter ett par ars studier^ fick denne med
kungligt stipendium anträda den för unga adelsmän sedvanliga

utländska resan och därvid medföljde efter all sannohkhet Sal-

vius som pra:ceptor; åtminstone återfinnes han något senare

* Anf. testamente 162S.
° Meiern.
3 »postea R. R. Sen. Adler-Salvius.», Uppsala universitets matrikel; perso-

nalicrnas år (1610) är oriktigt.

* SchefTer, Suecia literata s. SS. Skriften är förgaf\es efterfrågad i K. biblio-

teket i Stockholm och Uppsala universitetsbibliotek. — Ilvem den Karl Kristof-

fersson, hvilken dikten är tilläi^fnad, varit, har jag ej kunnat fastställa. KristulTer

von Wernstedt hade en son Karl. men denne lär ha aflidit redan år 1G07.
5 »Syn-thessaurarius Ericus Georgius» ; Tegel erhöll izfebr. lölOJämtePede.'- Anuijrs-

Eon kammarridi fullmakt med uppgift att »sampt medh värt cammerrad '^-cb ciin-

mererare» upptaga alla räkningar (nksreg. ; Eden, Centralregeringens utvcckbng lOCJ
— 1634 s. 65. Se vidare nedan.

' Magnus von Wernstedt till Axel Oxenstierna, Ilehnstedt d. 24 .april )02o, {>'

nionde aret af sin ulonilandsvistelse.
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vid den unge ' ädlingens sida."" Säkert är, att han alltjämt

understödd genom det kungliga stipendiet 'är 1612 — i augusti

enligt personalierna — lämnade Sverige närmast med Rostock

som mål. Percgrinationen skulle skänka de svenska studenterna

ej blott gynnsamma studietillfallen under ledning af tidens be-

römdaste lärde, utan äfven och kanske framförallt en prägel af de

mera framskridna ländernas formella kultur och förfmade um-

gängesvett, som högt skattades. I Rostock ledde den berömde Jo-

hannes Simonius,'^ sedermera (1625— 1627) den förste innehafvaren

af den skytteanska professuren i Uppsala, ett kollegium i retorik,

i hvars öfningar Salvius deltagit. Där höll han ett tal om väl-

taligheten, som utgafs af trycket med en versifierad latinsk till-

ägnan till hans båda svenska gynnare Kristoffer von Wernstedt

och Erik Jörensson.3 Det lilla häftet är naturligtvis en skolpro-

dukt utan egentlig själfständighet. För samtiden lag talets största

värde säkerligen i det herravälde öfver formen och den iclassiska

litteraturen, det röjer. Oss intresserar det kanske mest som en

framställning af tidens studieprogram. Vältaligheten blir här in-

begreppet af alla de färdigheter och egenskaper, som känneteckna

en verklig, human bildning, vunnen framförallt genom studiet af

den oupphinncliga kultur, som först skapat en d\'lik. Sedan hvarje

försök att sammanblanda en sådan vältalighet med sofisteri lätt

nog tillbakavisats, framläggcs dess betydelse för studiet inom de

olika fakulteterna och för lifvet. Slutet af talet formar sig till en

hyllning åt väUaligiicten, lifvcts ledsagarinna, alla dygders försvar,

alla lasters förföljare. Den gör oss nyttiga i kyrkan, vältaliga i

domsalen, rådsnara i brydsamma ögonblick', prisvärda vid beskick-

ningar-, belefvade i det enskilda umgänget. Ja, genom en af stu-

dier adlad vältalighet bli vi en prydnad för oss och de våra, för

fäderneslandet ett skydd och beskärm samt visa Gud en behagelig

lydnad. — Redan 1613 lämnade Salvius Rostock och besökte, nu

bevisligen i Magnus von Wernstedts sällskap, ett llertal högskolor.

Snart satte dock penningbrist en gräns för kringflackandet. De

båda studenterna nödgades stanna vid det 1576 grundlagda s. k.

* Den ofta förekommande upiigiften, att Salvius i6l2 inedföljt Lorens Hart-

nian som pa:rccptor, är alltså oriktig. Se nedan, — Uppgifterna rörande Salvius'

utländska studier i de här aftryckta brefven till Oxenstierna äro furui använda af

E. Hildebrand i upiifatscn iDen svenska diplomatiens organisation i Tyskland undcr

1600-talets (Mist, tidskr. 1SS4).
' f. 1565, t 1627, professor i Rostock i poesi 1594, i vältaligliet 1599.
3 Oratio de eloquentia, in Collcgio oratorio . . . Dn. M, Johannis Simonis,

eloquentix in celebri ad Varnum academia profcssoris publici consciipta et prcnun-

ciata a Johanne Saivio Sveco. Kostock ibij.
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Juliska universitetet i den lilla Braunschweigska staden Helmsteo.i.

Lärosätet hörde ej till de mest berömda — det framgår redan

af de hälft ursäktande ord, hvarmed b('siutet omtalas i Salviu.^'

och Wernstedts har nedan aftryckta bref till Oxenstierna (X:u i)

— och av sedernas förfining fanns väl knappast mer i den nortl-

tyska provinsstaden än i Uppsala. Universitetet räknade bland

sina lärare den i Strängnäs födde Nicolaus Andrea:; Granius (Gra!i.

Graan),' med h\'ilken Salvius väl trädt i förbindelse, ehuru han ci

onniämnes i källorna. Stort anseende åtnjöt antwerparen Cornclius

Martini, professor i logik, en representant för melanchtonslc hu-

manitet i ortodoxiens tidehvarf, af sin berömde lärjunge Georg Ca-

lixtus skildrad nied den varmaste s)'mpati, en man af stor och

rik begäfning och universell läggning, till sin filosofiska åskåd-

ning ifrig aristoteliker."^ Logiken räknades liksom retoriken för eu

oundgänglig del af den förberedande utbildningen för studier och lif.

Den som kunde logik, lär Cornelius Martini ha sagt om sitt ämne, lian

förstode genast Bibeln och kunde lätt bli läkare och jurist, ja en half-

gud. För denne Cornelius Martini synes Salvius nu ha studerat —
såvida man ej bör förslå jjersonaliernas någoi oklara uttryck så, att

han blott varit hans promotor — och väl då efter de föregående

språkligt-retoriska studierna nu ägnat logiken hufvuduppmärksam-

hcten. Några lärdomsprof från denna tid ha ej blif\-it bekanta,

men utan tvifvcl har Salvius disputerat i Ilelmstedt. Den 7 juli

1614 promoverades han till filosofie magister^ — Om det var

de knappa ekonomiska villkoren, som nödgat Sahåus och hans

reskamrat att iitnöja sig med det anspråkslösa Braunschweigska

universitetet, så ville d3dika bekj^mmer trots extra understöd hem-

ifrån+ ej heller i framtiden släppa dem. 1'ersonalierna berätta, att

Salvius i augusti 1614 begifvit sig till Marburg, men om så varit,

har uppehållet där denna gäng ej blifvit långvarigt. Följande är

skildes han för en tid från Magnus von Wernstedt och drog

omkring för att läsa privat och så förstärka sin kassa. Det var

eljest meningen att de båda kamraterna skulle studera i Strass-

' Professor i fysik i Helnisledt 1613—31. Koklewey. Gescii. d. kla^^sischen

Filologie a. d. Universität Helmstedt, !)raaiischweig li>95, s. 70 anm. i. Se afven hret

till Axel Oxenstierna, RA., och Anncrstedt. Lpsala uni\ersitets historia I s. 261— 262.
' f. 156S, t 1621, professor i liehnstedt 1592, Henkc, Callxtus I s. 62.

3 Disputationen ar fiirtjäfves eftersökt i K. biblioteket och Uppsala universi-

tetsbibliotek. Mngisterdiplomet, dat. >Helni3tedii in Academia Julia V[l Juli] Anno
l6l4>, förvaras enligt beniiget meddelande af Dr A. B. Carlsson i sistnämnda biblio-

teks pertjamentsbref^amling.
* KristotTer von Wernstedt till A.xel Oxenstierna, dat d. 15 maj 1614, anqidc

tillstand att utföra koppar för att kunna bispringa .sonen Magnus och hans couiort.

Om resultatet af framställningarna till Oxenstierna 1 bil. X:o I är intet kandt.
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burg' och inom kort (juni 1615) återfinna vi dem förenade där.

Strassburgs högskola var talrikt besökt af deri högre adelns söner.

Lefnadsomkostnaderna voro ocksä mycket dryga, och Salvius och

hans kamrat klagade öfver att endast utgifterna för maten slukade

nästan hela deras stipendium. I sitt bekymmer vände de sig till

Oxenstierna med en utförlig skrifvelse (X:o 2), som lämnar en

del upplysningar af värde om de »peregrinerandc» studenternas

förhållanden, äfven om det sakliga innehållet här liksom i det

förut omnämnda brefvet har att tälla om utrymmet med en rikt

utbildad retorik i tidens stil. Plelt visst har mycken omsorg ned-

lagts pcå dylika skrifvelser för att ge de mäktiga- gynnarne där

hemma öfvertygande bevis om att de pä studierna nedlagda kost-

naderna ej varit bortkastade; äfven vår tids intresse kunna, synes

det, dessa vittnesbörd om latinitctens ståndpunkt och smakens

riktning i någon män förtjäna. Salvius synes vid denna tid lif-

ligt ha åstundat att komma till Frankrike eller Italien för att

för sin utbildning draga fördel af den romanska kulturen och

förhningen, men dä Oxenstierna icke fann de bevekande fram-

ställningarna om ök-adt understöd af nägon s-importans ,
måste

antagligen planen förfalla. Vid denna tid försvinner Magnus von

Wernstedt ur källorna rörande Salvius' peregrination, antingen på

grund af dessas knapphändighet eller emedan deras vägar verk-

ligen skilts.^ Salvius begaf sig nu till Marburg; han inskrcfs som

student vid universitetet där d. 14 nov. 161 5.3 Sedan han afslutat

den grundläggande utbildningen, hade han utvalt medicinen till

sitt specialstudium. Såsom hans lärare omnämna personalierna

professorerna Hartmann-^ och Petrieus,^ båda lärda af anseende

och förtjänst.

' Magnus von Wernstedt till Krijtoffer von Wern=tcdl. Altorff d. 29 ninj 1615,

Biografica W. 25, RA. Någon uppgift om att Salvius eller Wernstedt hedrifvit

studier i Altdorff" (vid Niiinberg) lämna ej källorna. Där fanns eliest en högre läro-

anstalt, berömd bl. a. pa grund at Wallensteins oroliga studieår dar. — Brefvet

innehåller äfven en varm rekom endation för Salvius.

' Wernstedt öfvers.ände 24 april 1620 till Oxenstierna en i Ilelmstedt hällen

disputation, tydligtvis den i K. biblioteket befintliga »Politica Schemata>, Ilelmstedt

1620, som han ventilerade under den ofvannämnde professorn Nicolaus Andrea;

Granius. Samtidigt anhöll han om understöd för att resa till Frankrike. Hans

senare bana blcf äfventyrlig. lian öfvergick till katolicismen eller ådrog sig i

hvarjc fall misstanken därför. Frän och med 1625 började han emellertid itrigt

söka fa komma hem, i det han vände sig än till Oxenstierna, än till sin far. Han
uppehöll sig i Rostock, som det synes i stor fattigdom, och tyckes äfven ha aflidit

där (se hans skrifvelser till Oxenstierna samt div. handlingar, Biografica W. 25, RA.).

3 Caesar, Catalogus studiosorum Schola; Marpurgensis.
* t 1631, professor i matematik, sedermera (1609) i kemi samt lifmedicus hos

laudtgrefven af Hessen-Ka-sel.
5 f. 1589, f 1620, professor i anatomi, kirurgi och botanik 1610.
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I Marburg' försvarade han 1616 såsom respondent först:>

delen af Petr.xus' Nosologia harmonica, dogmatica et hermatica.

Efter Marburgvistclsen följde enligt personalierna en rundrtHa,

som öfver Prag, Wien, Strassburg, Augsburg, Xurnberg, Leipzig,

Wittenberg, Magdeburg och Lybeck m'. fl. städer förde Sah-jus

hem till Stockholm år 1616. Där stannade han emellertid ej

länge. Redan samma år lär han ha anträdt sin andra utrikes resa,

denna gäng' som lärare för den rike guldsmeden Lorens Hart-

mans son Johan. ^ livad resans tidigare del beträffar, äro vi in-

skränkta till personaliernas uppgifter, att den sträckt sig till

Hamburg, Westfalen, Köln, Leyden och andra universitetsstäder.

För fortsättningen åter äga vi en källa af större värde i Salvius'

här nedan aftryckta bref till Oxenstierna d, 15 juli 1619. Senast

hösten 161 8 skilde han sig från sin lärjunge. Då skyndade han,

understödd af Oxenstierna, frän Holland till franska Aledelhafs-

kusten till det där belägna universitetet i Montpellier, hvars vida

berömda medicinska fakultet leder sitt ursprung tillbaka till

en redan på iioo-talet högt ansedd medicinsk skola. ^ Det var

tydligen Salvius' afsikt att nu afsluta sina studier och sin prak-

tiska utbildning för att som färdig läkare återvända till Sverige.

Besöket vid den ryktbara medicinska läroanstalten blef emellertid

en missräkning, som starkt framträder i brefvet till Oxenstierna och

föranledde planer på att förlägga studierna till annan ort. Det

stannade emellertid ej härvid, utan Salvius öfvergick jämväl frän

den medicinska till den juridiska fakulteten utan att ha upp-

nått medicine doktorsvärdigheien.3 En inbjudan från en berömd

jurist, Julius Pacius, samt eg;cn och andras öfvertygelse om
den -svensk-a förvaltningens behof af personer med juridisk-

politisk utbildning anges som skäl. I själfva verket tycker man
sig trots de obligatoriska anspråkslösa fraserna spåra djärfva för-

hoppningar i brefvet till Oxenstierna, och längre fram (1623; se

N:o 4) vidgår Salvius också ö^ipet sin ungdomliga äreh^stnad.

En karriär inom administrationen måste ha synts öppna helt andra

utsikter än läkarens anspråkslösa kall. De lågättade kanslitjänste-

männens ställning i Sverige var visserligen enligt Salvius icke

afundsvärd vare sig i ekonomiskt eller socialt hänseende — hans

' Anrep, genealogien Adlerhjelni, tab. I. Jmfr ofvan.
' >Ad hxc Ibeii et Meditcrrnnei inari; coiillucnta>. Att Medelhaf^kusten i allmän-

het och ej Kataloiiien afses med uttrycket ifråga, fram£;.T.r af hela brefvet till

Oxenstierna, där det %'äl utförlif;t redogöres för medicinska studier i Montpellier men
aldrig göres en antydan om dylika i Spanien. Personalierna lata Salvius vid denna ti J

drifva studier i Montpellieroch — oriktigt— där vinnajuris utrlueque doktorsvärdigheten,
3 Sup'plemcnt till Hiographiskt lexikon öfver namnkunniga svenska mäu s. 152.





skildring af deras villkor i N:o 3 är värd beaktande — men sä-

kerligen förutsäg han, att en utveckling af ämbetsförvaltningen

skulle konmia att fordra skolad kraft i stor utsträck-ning. Särskildt

var Salvius öfvertygad om den romerska rättens nödvändighet

för en rätt styrelse af land och rike, ett -ämne, som han ånyo med
tillämpning pä feodalrätten upptar i det intressanta förordet till sin

doktorsafliandling. I detta kallar han äfven Frankrike sregnum,

optimis institutis gubernatum^>. Dylika uttalanden liksom de blif-

vandc förvaltningstjänstemännens studier i allmänhet förtjäna be-

aktande därför att de i sin mån visa hän pä det allmäneuropciska

sammanhang, i hvilket den stora organisationsperioden i den

svenska förvaltningens historia med alla sina nationella förutsätt-

ningar dock hör hemma, ett sammanhang, livari Salvius direkt

inordnade den svenska hofrätten genom att sammanställa den med
de tyska och franska öfverdomstolarna.^ — Salvius juridiska

studier erhöllo ej någon djupgående karaktär; därtill var den an-

slagna tiden alltför knapp. Målmedvetet inskränkte han sig till

det som direkt hade betydelse för hans syfte: privaträtten —
»tvister om takdropp och ollon skörd — sköts sä vidt möjligt åt

sidan till förmån for den offentliga. Den lärare, hvars undervis-

ning han sökte i Valcnce, Julius Pacius,'' räknas bland tidens

anseddare vetenskapsmän. Som filolog var han mera framstående

än som jurist, men de filologiska studierna hade befruktat äfven

hans juridiska åskådning. Han var anhängare af en modernare,

mera sakligt än formalistiskt intresserad rättsvetenskap.

Hvad Salvius i brefvet till Oxenstierna har att berätta öm
sitt dagliga lif i Valence, sin fortsatta medicinska praktik och sina

öfriga studier saknar ej intresse. Hastigt nog, innan 16 19 års slut,

nådde han målet, den juridiska doktorsvärdigheten. Hans afhand-

ling, Sciagraphia universis juris feodalis, tr}'cktes i Paris är 1620.

Den utgör qn klar och redig om an ganska kortfattad öfversikt

öfver feodalrätten i dess helhet — ett ämnesval, lämpadt för den,

hvars viktigaste insats en gång skulle komma att ägnas det Ro-

merska rikets förhållanden. Under trcnne dagar, så väl för-

som eftermiddag, hade han att försvara den offentligen. Därjämte

undergick han äfven tvenne andra lärdomsprof, en tentamen d.

' >ad simHitudinem C.imerx Iniperialis et Callio: rar]amentoruin.> Jnifr

Hj. Haralds, IIufrAttcn >parlan!ent.> (tli?t. tidskr. 1914).
^

f. 9 apr. J550 i Vicen^-a, f 1635, professor i Geneve, Heidelberg, Valence,

Padua och äler i \'alence. P. l.ir ha varit en cgennyttip; och strid^lystcn inan;

han växlade .^fvcn Telii:;ion. Se jtecher-Adelun;j samt K. Stintzing, Gesch. d. deut-

schen Rechtswissenschaft, I s. 390.
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20 nov. 1619 och en examen rigorosum d. 5 dec, båda nicd

skriftliga svar, hvilka aftryckts i afhandHngen'; de röra privatrliUs-

liga rättsfall och behandla dem sä väl efter romersk som chcr

kanonisk rätt. Dä det sistnämnda profvet beståtis, utfärdades

doktorsbrefvet, d. 5 dec. 1619.'

Efter afslutade studier anträdde Salvius hemresan, en!i;^^i

personaliernas uppgift öfver Italien^ och Tyskland. Icke utan

själfmedveten stolthet blickade han tillbaka pä sin långa studie-

bana och sina litterära förbindelser;' han kände sig väl förberedd

för läkarens kall, en plats i förvaltningen eller en akademisk

läraresyssla. Den närmaste framtiden b!ef dock ej l}'sandc. Väl

skall Gustaf Adolf ha intresserat sig för den vidtbercste och högt

bildade mannen och gärna ha samtalat med honom, men han hade

till en början ej annat än tillfälliga uppdrag att bjuda honom, och

äfven sedan han d. 27 juni 1621 förordnats till assessor i Svea

hofrätt.-i kvarstod ett missförhållande mellan hans ställning och hans

förhoppningar och väl -Åh-cn hans länga utbildningstid, som han

gaf uttryck åt i det sista här aftryckta brefvet till Oxenstierna.

' Se den Fredenhcimska kroaoloniska förteckningen öfver Salvius' samling.

RA. Originalet saknas numera i samlingen.
" jnifr dock N:o 3, där han beklagar, att han ej utverkat Oxenstiernas tilL;-

telse att utstriicka sin studieresa till Italien.

3 Ett vittnesbörd om hans litteriira förbindelser och intressen äga vi i J. Ilun-

terus' viktiga bref till honom om de filosofiska striderna i Uppsala; 1620 (Jacolu

Hunteri EpistoL^e miscelanea.', Wien 1631 s. 7). flunlerus hade själf som student

i Uppsala är 1615 varit inblandad i striden (Annerstedt, anf. arbete, I s. 172).
^ Svea hofrälts protokoll inför K. M:t 6 sept. 1620 — Salvius uppföres pa

as'^essorsförflag men förbigås — och 27 juni 1621. De llesta framställningarna hda
Salvius hemkomma 1619, förlägga hans giftermål till detta år — det ägde rum 19

sept. 1620 (Johannes Ilotvidi, Jirudpredik.-.n) — samt inskjuta en anställning i kan-

sliet före anställninoen i hofrätten.
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Bilagor/

N:o I.

Magnus von Wernstedt och Johannes Salvius till Axel Oxen-

stierna. Helmstedt d. 10 oktober 1613.

Originnl i Oxenstiernska samlingen, RA.

Generöse Dno Baroni, Mecfjenati nostro

benignissimo, felicem rerum successuin P.

Studii stadium qui ingrediuntur, Ilhistrissime Baro, na; illi impe-

tuosuin ipare ingrediuntur, prjcclarum facinus aggrediuntur. Mare qui-

detn ingrediuntur, sivé spectcmus prcesentaneum periculuni, quod manet
nautas imi^rovidor,, sivc aniplitudinem immensam consideremus: pr:e-

claruni vcrö facinus moliuntur, dum suam navem bonis aninii donis

vacuam, velut in exteram rcgionem propel]unt ad afferendum mevces
animi approbas, eruditionem ])uta et virtutem. Duum verö generum
nautas in hoc oceano est reperire: felices unos, quibus omnia ex ani-

nii sententia supj)etunt abundé, ad studiorum iter conficiendum neces-

saria; quosquc cequus ille tantopere amavit Jupiter, ut sunimam erudi-

tionis apicem contingere possint; infelices contra qui studiorum pelago

se quidem animosé committunt: verum ingruente pariim tempestate,

Öfversättning.

Ädle Herr Baron, vår gunstige välgörare,

med lyckosam framgångs tillunskan!

De, som beträda studiebanan, de ge sig förvisso ut på ett stor-

migt haf, gä till en lysande bragd. Det är ett haf, de ge sig ut på,

vare sig man ser pä den bråda fara, som väntar oerfarna sjömän,

eller pä arbetsfältets omätliga \idd. Det är en lysande bragd, de

gripa sig an med, då de styra sitt skepp, ännu ej lastadt med andens
håfvor, så att säga till främmande land för att hämta andens dyrbara

varor, lärdom och dygd. I'å delta haf kan man emellertid finna två

slags sjömän: de lyckliga, hvilka så mycket de kunna önska och i

öfverflöd få allt, som är nödvändigt för att tillryggalägga studiebanan,

och hvilka en god Gud älskar sa, att de kunna ui)pnå lärdomens höj-

der; de olyckliga, som väl modigt förtro sig åt studiernas haf, men då

' I de följande aftrycken iir bruket af stor liokstaf nonnaliferadt samt vo-
kaliikt i-ljud alltid betecknadt med bokstafvea i, oberoende af att originalen stun-

dom använda bok;tafven j: konventionella förkortningstecken ha upplösts. Dretvet
N:o 1 är citerrdt af Aniierstedt, aiif. arb., I s. 262. elter en numera i RA. befintlig

och där såsom professor Lars Norrmans' identifierad kopiebok.
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coguntur regredi, ob id nimirum quöd non possint progrcdi. Imii'; .

gunt autem illi et navem suam ad unum ptecipuc scopulum alliiliirr.

paupertatem nempé Charybdin illam studiorum et studi.osoruni loii ,;

infonsissiuiam; de cujus alumnis verum illud Poetce: non faciic enin-

giint quorum vii tutibus obstat res angiista domi. Horrendum scilii t.-,

monstrum, quod plurima ingenia attrahit, attracta retinet, retenta non

solum ingenia, verum ingeniorum etiåm fruetus optimam rerum onmi-

um adniinistrationem exitio devovit. Quantum enim dctrimenti capiam

res cum privatee tum publica^, ex impedito in studijs studiosorum curii-

culo, facilé polilico digna consideratu, decantatissima illa divini Plain-

nis contestatur sententia, quå liam demum före beatas respub. inquit, m
philosophi illys regerent, aut qui regcrent philosopharentur. Non tsi

qu6d exempiis hcec longe petitis probemus, moderna celeberrimi Regni

Suecani moderatio ad oculum sane commonstrat veré sophos cssc

qui ad illius gubernacula sedent. At quos illos? celebre est, illustris et

generöse D. Cancellarie Tuce famosissimce Amplitudinis per omnes Ger-

nianife tractus encomium* quöd enim patria charissima excusso duro

Mavortis jugo pristina:-. sit restituta tranquillitati: quod eadem regimjiK

sit coopta gubernari tam saiuberrimo: quöd academia illa unica [)rivi-

legiis sit munita: cum multis aliis T. G. acccptum ferunt quotquot

patriam, illiusque feiicitatem exoptant; qua^ profectö heroica veré fa-

cinora, dum admirabundi, nobiscum patriaj gratulantes, suscipimus, nou

possumus quin T. G. et nos inter illos muhos et magnos minimé rnagni

venerabundi sollicitemus summa cum fiducia id obtinendi quod abs

illustri T. G. impetrare, mirinca in literas et literatos nobis promiserit

stormen växer för mycket, tvingas tillbaka, emedan de ej kunna gå framåt.

De lida skeppsbrott och torna särskildt på en klippa, fattigdomen.

denna studiernas och de studerandes fördärfbringande Charybdis, fat-

tigdomen, om h\ars fosterbarn skalden sant säger: Ej höja de sig lätt,

hvilkas goda anlag hämmas af torftigheten i hemmet. Den är ett fruk-

tansvärdt odjur, som drar till sig de tlesta begåfvade män, haller kvar

dem och, da den fått dem i sitt våld, åt undergången viger ej blott

deras begåfning utan äfven begåfningens frukt, en god förvaltning at

alla angelägenheter. Ty hvilken skada så väl enskilda som allmänna

angelägenheter lida, då de studerandes framsteg i studierna hejdas, ett ämne
värdigt att af statsmannen öfvervägas, det häfdas i den gudomlige Platos

ofta upprepade sats, att staterna bli lyckliga först när filosofer styra

eller de, som styra, tänka som filosofer. Vi behöfva ej bevisa detta med
exempel, hämtade fjärran ifrån, ty det ryktbara svenska rikets nuvarande

styrelse visar ögonskenligen, att de äro sant visa, som där sitta vid

rodret. Men hvilka dar Edert lof, ryktbare och ädle herr kansler, är

spridt över alla Tysklands trakter; att vårt älskade fädernesland at-

kastat Mars' härda ok och åter kommit till sin förra ro, att det börjat

styras efter så hälsosamma råil, att dess enastående universitet tryggats

genom privilegier, allt detta och mycket annat uppföres på Eders Nadcs

debet af alla dem, som intressera sig för fäderneslandet och dess väl-

gång. Dä vi, beundrande, lyckönskande oss och fäderneslandet, till-

ägna oss dessa i sanning heroiska verk, kunna vi ej underlåta att ähen





hiimanitas. Sed quid humanitatem interpretamur divinuin profectö

lieneficiura, quod T. G. sub iliustri S. G. patrocinio Susceptos, ad trans-

niarinas nationes pro scientia et prudentia, quibus-respub. civitates et

re:;na augentur, retinentur et conservantur, hauriundis, beniynissimé

promoverit? Sumus hic per varias universitates', nescimus quo fato, ad

illustrem luliam ])erventi, qune quideni etsi doctissimos ålat pliilosophos,

propter rigidam tamen morum simplicitatem nobis niinimé arridet;

celebriora equidem Musarum lyca;a invisere gestientes, n? rcruni ille

gcrendarum nervus precunia remoram nobis injecisset. T. proinde G.

quå par est animi rever[enti]å compellamus, ut inspecta amplissimce

clignitatis et eminentiic, munensque S. G. divinittis concessi tesserå;

inspecta quoque bodierna, aj^ud exteros condiiione, salario nostro,

quamvis liberalissimo aliquantulo saltem augmento subvenire dignetur

pro clemenliå quoe S. G-.tis est in omnes btnignissima. Peteremus hoc

i]-)sum prolixiori verboruni circumductu, ne flagitare magis quåm humi-

limé rogare; G:ti T. diffidere plus, quam confidere velie videremur:

pollicemur autem vicissim lanto id-ipsum T. G. futuruin aliquandö or-

namento, quanto nobis nunc adjumento, perpetuam gratitudincm cum
subjectis-^ima servilutis declaratione iugiler prrestituri. Deus ter maxi-

mus faxit, ut T. G. illustre ecclesia^, cujus bono T. G. natum arbi-

trantur omnes, lumen, et firmissinnun litcrarum, quibus hodié non habe-

tur honos, columen evadat, patri^e denique solamen, et subditorum

själfva, ringa bland mänga stora, med vördnadsfulla I:)öner vända oss

till P^.ders Nåde, i fast förtröstan att erhålla det, som Eders Nädes stora

liberalitet mot lärdomen och dess idkare ger oss förhoppning att kunna
utverka. Men hvarför kalla vi blott för liberalitet den i sanning gudom-
liga välgärning, att 1'klers Näde välvilligt förhjälpt sma skyddslingar till

länderna pä andra sidan hafvet för att där inhämta vetande och erfaren-

het, hvarigenom stater, städer och riken tillväxa, upprätthallas, bevaras?

Vi hafva här genom någon ödets skickelse öfver olika universitet fram-

kommit till det berömda Juliska universitetet, hvilket väl äger de lär-

daste filosofer men dock ej alls tilltalar oss på grund af det stela,

oförfinade umgängessättet. Vi skulle därför ästunda att besöka äfven

ryktbarare IMusernas boningar, om ej penningen, medlet för alla företag,

nödgade oss att dröja. Eders Nåde bedja vi alltså med tillbörlig vördnad,

att Eders Näde ville känna sig manad af sin lysande värdighet och höghet
och sitt af försynen anförtrodda ämbete liksom äfven taga hänsyn till lef-

nadsvillkoren i utlandet nu för tiden, och af den godhet och mildhet, Eders
Nåde visar alla, nägot litet öka värt understöd, ehuru det är frikostigt till-

mätt. Vi borde bedja om detta med långt t^era ord, pa det att vi ej matte

synas vilja fordra snarare än ödmjukt bedja, misstro Faders Nåde snarare

än lita pä Eder, men vi lotva blott i gengäld, att detta en gäng skall

lända Eders Näde lika mycket till heder som oss nu till hjälp, och att

vi skola bevisa evig tacksamhet och utfästa oss till ödmjukaste tjänst-

villighet. Den store Guden gifve, att Eders Näde mätte blifva ett

klart ljus för kyrkan, till hvars bästa alla tro Eders Näde föd<l, ett

fast stöd för vetenskaperna, hvilka nu ej hällas i ära, for fiiderneslan-

det en befriare, för undersatarne en lycklig, kärleksfull fosterfar. Så





2l8
' /

nutritius felix pius. Ita demisse vovemus, benignum expectantes resDon-

sum. Ex illustri Julia, qure est Hclmstadii, 6 iduum Octob. anni löi-;.

G. T. SLibiectiss. deditissimi

Magnus von Warnstcdt.

Johaniies Salvius Strcgucns.

Alumni Regii.

Utanskrift: lllustriss-.mo et Gencrosissimo Domino, D. Axelio Oxcii-

stiern L. Baroni in Fijholm et Tydöö, Regni Suecias Senatori amplissiiiio

nec non Archi-Cancellario prudentissimo, Musarum patrono summa cum
veneratione suspicicndo humilime et subjectissimc.

önska vi ödmjukt, väntande ett gynnsamt svar. Vid det berömda
Juliska universitetet, som är i Helmstedt, d. lo oktober år 1613.

Eders Nådes ödmjukaste och hängifnaste tjänare

Magnus vo7i ]]'ar>isteJt.

Jdiannes Salvius Stregncns.

Kungli^a^stipeodiater.

N:o 2.

Magnus von Wernstedt och Johannes Salvius till Axel Oxen-

stierna, Strassburg d. 4 juni 1615.

Original i Oxenstiernska samlingen, RA.

Numerosa meritoruin erga nos tuorum congeries, Illustris et Gene-
röse Dn. Cancellarie quå nos ad nationes transmarinas, acquirend.^e

eniditionis et experientiae gratiå, iam ante triennium expedi[re] lienigné

voluetis, cum certum nobis benignitatis vestra; faciat argumentum,
tum verö ipsius sensu quasi ol)Stupefaci[tJ ac metu quodam curaque

solicitat. Veremur enim ac pertimescimus, ne in tanta vel beneticij ti;i

ampliiudinc, vcl tenuitatis nostra? conditione, T. G:is beneficenlice ullo

satis amplo hone£toque encomio depraidicandaa pares reperiarnur. Et

Öfvcrsätt)iing.

Den långa rad af välgärningar, hvarigenom Ni, lysande och ädle

herr kansler, redan för tre år sedan täcktes affärda oss till länderna

på andra sidan Östersjön för att förväfva lärdom och erfarenhet, utgör

väl för oss ett säkert bevis på Eder godhet men förstummar oss ock

genom känslan däraf och tyller oss med fruktan och oro. Ty vi frukta

och rädas att på grund af Eder välgärnings storlek och vår egen ring-

het ej bcfumas vuxna att med nog lysande och ädelt loftal prisa Eders

Nädes välgörenhet. Och särskildt niaste vi frukta, att eftersom Eders
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hoc sanb nobis magnopere metueridum est, ut quoniam G. T. singulari

^c propé incredibili favor[e] stiidii nostri prolecturrt ac decursum con-

tirmarit, nos non perindé expediti, vel in agnoscemla, vel in referend[ä]

fuisse videaniiir gratia. Proinde tot tantisqiie G. T. bencficiis obstrictis

nccessariö nol)is petenda est venia, ut si ei parum cumulaté gratias

cgerinius né nostrc'^ naturde potiiis, quåm sui beneficii magnitudini id

tribuendum existimet. Qux nol)is prrecipiia fuit caussa, G. T. adhuc

literis notris huniilimé compellandi, quos et singularis T. G. hurnanitas,

et alterå ex parte pestis ea studiorum egestas ad id faciendum velut

impulerunt. Humanitatem tuam nuilo umqvara, quantumvis ubere,

dicendi genere, satis extollere valennis; occurret fortassis alias commo-
dius id exe(piendi tempus et occasio. Quäm tenui.s verö nostra sit

hic condicio quatnque misere vivamus, verL)is haud facilé popularibus

nostris persuaserimus. Celeberrimus profectö locus est Argentorali,

ubi pro tempore duo principes, quinque comites, 1. barones quindecim

student: sed annonas cliaritate omnes Germanire universitates longé

superat. Tubinga^ solvitur unius septidu.i victns joachimico, hic

verö 2^/2 florenis: iie(]ue potest viiiori precio mensa parari, nisi quis

velit cum famulis studiosonun commerciiuri habere, qui quidem duobus

tantum florenis vivunt: id cjuod et nos libenter quoque faceremus, et

possemus alirpio modo, quanqvam vaidé tenuiter, si illa sive sordities

sive ignoininia in nobis solis resideret: sed cum redundet in totam

gentem Succicam, adeö ut (piem Germani modö sordidum ex studiosis

significarc voluerint, veluti proverbio Suecum appellent, satius arbitrati

fuinius interdum etiäm mortem oppetere, qväm ejusmoili eorum oppro-

Nåde med enastående och nästan otrolig ynnest understödt vara studiers

början och fortsatta lopp, det sedan skall se ut som om vi ej bered-

villigt erkänna eller afbörda oss vår tacksamhetsskuld. Förpliktade ge-

nom Eders Nådes många och stora välgärningar nödgas vi alltså

utbedja oj^s, att om vi alltför litet frambära tacksägelser. Ni ville till-

skrifva detta ej så mycket var nauir som Edra välgärningars storlek.

Denna är också nu for oss hufvudanledningen att ödmjukt tillskrifva

Eders Näde. Tv Eders Nådes enastående frikostighet och a andra

sidan studiernas fördärf. fattigdomen, liksom drifver därtill. Eder

frikostighet kunna vi aldrig nog prisa genom någon art af vältalighet, hur

kraftig den än må vara; kanske vi också en annan gång få ett lämpligare

tillfälle därtill. Huru knajqxa våra tillgångar här äro och hur torftigt

vi lefva, det skulle vi ej lätt med ord kunna öfvertyga vara landsjnän

om. Strassburg är förvisso en lysande ort, där nu två t'urstar, tem

greivar, femton friherrar studera, men det öf\erträft"ar också vida alla

'iysklands universitet ifråga om lefnadskostnader. I l'ubingen kostar

maten för en vecka en joakimsthaler, här äter 2 '/a florincr; och man
kan ej skaffa sig födan billigare, om man ej vill slå sig ihop med
studenternas lakejer, hvilka lefva för l'lott 2 lloriner. Det skulle

vi också gärna göra och kunde det också, fastän det blefve magert

nog, om knussligheten eller skynifen stannade blott på oss. Men emedan
sådant faller tillbaka på hela svenska folket, så att när tyskarna vilja

beteckna någon bland studenterna som en riktig gnidare, de liksom
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briis expositos esse, Itaque quandö pro mensa ex nostro salario, qvan-
qvam libcralissimo, solveriinus singulis annia, nihil ainjjlius nobis resiat,

pro libris et vestitu, aliisque inniimcris vita-necessariis coemendis, qvain
14 imperiales. Quanti vivant Tubinga; tam ignobiles qväm nnl)iiev

nostri etsi forte non ultra necessitatem, notius arbitramur, qvåm i;t

relatione indigere videatur. Quantulo nos h?c, et in tota peregrinatioiie

nostrå (perlustravimus n. feré totam Germaniam) vixerimus, referrennis,

nisi vererenuir ue sordidc vivcndo inclutjc Svecorum nationi dcdccori

esse videamur. Dedit nobis G. T. stipendium liberalissiinum ex mera
benevolentiä, cui uunam jiro merito rvnqvam grati esse possimus, k\

quod magno quidem nobis est adjumento, quäm miseré tamen ex eo

vivamus, longurn föret recensere, rece[njsuimus id alias Dn. Christo-

phoro von Warnstedt. Hoc saltem nobis reliqvumest; si |iosset adhurc;

aliqvid, humilis coram T. G. Ampliludine provoKuio, nescimus quo

nos pacto submitteremus, ut aliqvanlulum saltem subsidii adliuc ultra

impetrareruus, certö promittenles tantam nos diligentiam, ia omnibus
qvai patrioi utilia et successu temporis proficua esse poterint, adhibituros.

qvantam ab ullo alio requiri possibile sit. Quamprimum \'er6 aliqvid,

qvantulumcunque illud sit, impetraverimus, statim discedimus vel in

Gallias vel in Italias, ubi precio fermé eodem quo hic, tärn quoad
studia, qväm mores multo commodius vivitur.

Velie T. G. tanto beneficio adhuc humilimc petentibus subvenire,

iäm sajpius erga nos declarata dubitare non j)atitur humanitas: possc

a. ea nobis muneris ad quod tua te prceclara tam nientis qvim gentis

ordspråksvis kalla honom svensk, tro vi oss stundom hellre vilja möta
döden an utsätta oss för dylika skymford af dem. När vi alltså af

vårt stipendium, huru frikostigt det än är tillmätt, betalat vår mat för

året, återstår oss ej mer än 14 riksdaler till kläder och böcker och

lifvets andra oräkneliga nödiorfter. Hur dyrt det är för så väl frälse

som ofrälse landsmän alt Icfva i Tubingen och dock kanske blott

nödtorftigt, tro vi vara allt för bekant, för att vi skulle bcböfva

säga något därom. Hur billigt vi lt.-t't här och under hela vår

resa (och vi ha genomvandrat nästan hela Tyskland) skulle vi be-

rätta, om vi ej fruktade att synas vanära det svenska namnet ge-

nom knusslighet. Eders Nåde har endast af välvdja gifvit oss ett

frikostigt stii)endium, blott vi nu kunde vara nog tacksamma därför.

Det är oss till stor hjälp, men hur torftigt det är att lefva däraf

skulle vara för långt att berätta, och det ha vi för öfrigt redan gjort

för herr Kristoffer von Wernstedt. Detta är det enda som återstår oss:

om det nu kunde gagna att ödmjukt taga vår tillflykt till Eders

Nåde, veta vi ej, hur vi skulle ödmjuka oss för att nu utverka ett

aldrig så litet understöd; vi kunna säkert lofva att använda så stor

flit, som kan begäras af någon, på allt det som kan vara fäderneslandet

gagneligt och med tiden komma det Ull nytta. Så snart vi fatt något

ytterligare understöd, hur litet det än må bli, skola vi genast resa tiU

P^rankrike eller Italien, där man med ungefiir samma kostiiatl som har

har mycket större gagn af sin vistelse så väl för studierna som fur

belefvenheten.
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liainora erexerunt indubic promittit aaiplitudo. Quam ut diu felicitertjue

regnare faciat Picfpotentissiiiuis, devote optamus: 'ciii (i. T. cum totd

illustri familia humiles commendamus, til)it[ue nos> Argentorato 4 jiinii.

anui 1615.

G. T. Clientes addictisnni

Magnus von Warnstrdf.

ÄI. Joluinnci Salvii/s.

Utanskrift: Illustri et (Jeneroso l^omino, Dn. Axelio Oxenstierna,

I,. Baroni in Kiiholm et Tiidöö, Ragni Sueci.e Senatori, nec non
ArchiCancellario ampiissirno, prudenliss:mo Mecienati nostro revercnter

suspiciendo humilim.

Under utanskriften är med i\\z\ Oxenstiernas hand antecknadt: AtT

ingen importantz.

Att Eders Nåde på våra ödmjuka l)öner vill komma oss till hjälp

med en så stor välgärning, det tillåter Eder oss så ofra bevisade frikos-

tighet oss ej att betvifla; att Eders Nåde kan det, därom förvissar oss det

höga ämbete, till hvilket vishet och härkomst upphöjt Eder. \"\ bedja

andäktigt, att den Allsmäklige ville låta Eders Nåde länge och Ivckligt

fä förvalta detta ämbete, och befalla ödmjukt i hans beskydd Eders
Nade med hela dess liöga familj liksom oss i Edert. Strassburg d. 4
juni 161 5.

Eders Nades hängifnaste tjänare

Magnus von Warnstcdt.

AI. Joliannes Salvius.

A tergo nied Axel Oxenstiernas egen hand: Aff ingen importantz.

N:o 3.

Johannes Salvius till Axel Oxenstierna. Valence d. 15 juli 1619.

(>ri'^in,il i C>xen3tieniska ?:\inlingeii. R.-\. Ijrefvels kant är skc.dnd: luckorna ha ul-

fyllts efter l.ars Nornnans otvannämnda kopicljok.

Illustrissime Dn. Cancellarie.

Tametsi dignitatis et ofticii tui splenilorem, ad (luem tua te virtus

et rara pro\exit eruditio, incomptis literis s[alutare obscuraj tenuitatis me;v
conscientia quodammodö pertimescat: attamen et Auctoritatis ture mandaco

Öfirrsättning.

Högädle Herr Kansler!

Medvetandet om min ringhet afskräcker mig i viss mån tVån att med
mitt ovärdade brcf hvlla den trlansande värdisrhet och det hsande äm-
bete, hvartill Edra gafvor och Eder sallsNuta lärdom l\ft Eder. Men





quo mihi nil .sanct''ius, et officii 1 mei religione adducor, ut iion ornnin >

nihil ad te scribendum putem. Atque id iiuidem eö confidoitius, nuoi]

non i_ignorem tej vitcT et studioniin rationes alumni tui subi-ectissiini ikm»

illibenter cogniturum; (]uem in eum tincm tuis et [regni sumjptiluis iii

Gallias expediuisti, ut eruditione, virtute, et rerum usu instructior, dignu-,

aliquandö halieatur (|ui f^rei puliiicie inserviat. Cui ouidem prajc!ar;c

expectationi de me vestrre ut ego quoque pro virili nieå responderem,

[(juaj animi contentione pr;eterla])SO aiUumno per Belgium et Cjalliavn

feré un iversam ad hrec Iberi et Mediterr'^anei maris] contluenta, itinere,

ut eo tcmpore esse potuit, ditlicilimo. et mihi plané soli satis periculoso.

properaui: eo san[e studio] et ardore. (jure ad institutum meum perri-

ciendum spectarent. pcrquisiui, ut ingenuc ausim dicere nemineiu

MTonsjjelii] fuisse, doctiornm (]uidem ordine numeratum, quin ä mc
scepenumerö tam jjrece quårn pretio sollicitatus ft^ueritj Sed reverä adei)

pTKsentia famam minuit, ut ciim putarem me ipsum Hippocratem visurum,

nescio quos [minut.^] eruditionis doctores, quales in Gallijs pletique.

invenerim. Ex magna igitur eorum copia, quorum maxima pars [animi

tantimi graliå jucundis Hygeja: sacris litarunt, unicum suffragio onniiuni

in praxi solertissimum elegi, q' uocumj per hyemem et ver elapsuni

Ägrotos quotidié visiiaui. et, si quandö haberentur, consultationcs audiui.

Quå qruidcra] consultandi ratione excepta, non video quid amplius ab

eis ])ra;clarum expectari possit, utplurimum unius ta[ntun-'.] anni doctoribus.

Quod cum itä esset, nec mons-iste-]iijlius. olim tbrté Apollini sacratior,

oj)iniojii me.e [satis
j
taceret, cum omnia eorum decreta me iam pervidis?e

såväl Edra uppmaningar, h\ilka för mig aro heliga, som känslan of

min filikt komma mig dock att tro, alt jag ej alldeles bör underlåta ati

skrifva till Eder. Och det med sa mvcket större förtröstan, som
jag vet, alt Ni gärna lär känna Eder ödmjuke stipendiats lefnadssätt

och studieförhållanden, sedan Ni på egen och statens bekostnad sändt

honom till l''rankrike för att förvärfva lärdom, duglighet och erfarenhet

och • en gång bli värdig att tjäna staten. Jag skyndade förra hösten

för att efter förmåga motsvara denna Eder goda tanke om mig med
största ansträngning geiiom Nederländerna och nästan hela Frankrike ned

till Ebros utdöde i Medclhafvet, en mider dåvarande förhållanden nnckct
svår och för mig, som \3.t alldeles ensam, nog farlig resa. Och alk

som kunde läiida till genomförandet af min ])lan har iag med
samma ifver sökt. sa att jag fritt \ägar säga. alt det ej finnes någon
i Montpellier. åtminstone bland de mera lärda, hos hvilken jag ej tlera

gånger sökt råd såväl med böner som för betalning. Men i verklig-

heten minskade hvad man såg med egna ligon till den grad ryktet,

att då jag trodde mig skola få se Hipjjocrates siälf, jag blott fann

några doktorer af ringa lärdom, sådana som flerstädes i Frankrike. Klanel

den stora hopen af dylika, af hvilka de flesta blott för ro skull offrat

bekväma offer ät Hygiea, ut\al;le jag en särskild, som enligt allas om-
döme var synnerligen erfaren i praktik: under hela den förflutna vintern

och \åren besökte jag med honom dagligen de sjuka och åhörde alla (offent-

liga:) konsultationer, när dxlika någon gäng hollos. Med undanlag just at

konsultaiionsmet()den ser jag ej något mera af värde att torvänra af dem,
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i.atareni, coepi de alio pro medicina cxcercendå coinniod[iori] loco

(:()'4itare. Sed profectö nihil animo molestiiis tuli, t'iuam ä (j:te 'J~:a. me
f.icultatem non iietijsse, optima 1/ac comjmoditate,'^^assiliil ])er (ienuam

vel Romarn, visendi Pata\ium. Ideociue literis ad Ci.JCtum Juliiim

Piaciuml pra:nnssis, dum ab eo omnem siue universitatis et urbis

conditionem exqniro, prakter spem et opinionem ab eo [Vajlentiam

mvilor. pioinissioiie hac singulari före ut me huius consilij nunquam

pceniteret. Quocirca cum i[ntel]ligerem nuper é patria discedens, omnes

me prudentia; ciuili ojieram impendere raaluisse, ceu professioni

reip[ublicaj et] patrire hoc tempoie majoris usus futura^: ué in ea qiiidem

parte passus sum industriam meam qualemcunque å v| obis] desiderari.

Cum eo itaque iam itA conveni, ut in se receperit universam juris

Romani sciernliam] annuo spacio se mihi non superticiotenus et leuiter

sed perfecte; omnibusque numeris absoluté traditurum. Quod qruideni_

ut facerem, nulla me honorum a^stimatio. nec cupido diuitiarum induxit

:

ciim sit id vitai genus in patria nostra [nonj modo contempuii .supe-

riorum. sed et inferiorum tum odio tum invidice, et a>inulalioni :equalium

surnmoperé exposi[tum,J iique qui in Romanis legibus cdi-^cendis se

torserunt, tantum abest ut ditentur, ut né ijuidem sufficienti vitii^ alimo_niåj

sustineri possint: sed solus amor et studium utilitati patriiie inserviendi,

quam ego quidem arbitror sine qualicunque juris Romani cognitione non

satis feliciter gubernari. Itä igitur hoc studium moderabor, ut ex

infinitis JCtorum scriptis tantum uiiliora nobis excerpam: et pra^cipué

mestadels blott ett års doktorer. Under sädana torhallanden och dä detta

berg,' som fordom kanske varit mera helgadt ät .\pollo an nu, ej

motsvarade mina förväntningar, när jag nu ansåg mig ha vunnit

inblick i alla deras föreskrifter, började jag tänka pa någon

annan plats, som bättre lämpade sig för läkekonstens öfning.

Jag beklagade dä i högsta grad, att jag ej af Eders Xäde utbedt

mig tillstånd att vid detta utmärkta tillfälle från Marseille öfver Genua
eller Rom bege mig till Padua. Kmellertid skref jag till den berömde

rättsläraren Julius Pacius och begärde upplysningar om alla förhållanden

vid hans universitet och i hans stad. Mot all förmodan och hvad jag

vågat hoppas inbjöd han mig dä till Valence, med särskildt löfte, att jag

aldrig skulle komma att ångra det. Därl"öre, då jag nyligen vid min

afresa frän fäderneslandet förstod, att alla hellre sett, att jag ägnat mig

at juridisk-politiska studier, hvilka under nuvarande förhållanden skulle

vara staten och fäderneslandet till större gagn, sä ville jag icke heller

i detta stycke lata Eder sakna något i mina bemödanden. Jag kom
alltså nu öfverens med honom, att han pä ett år skulle lära nng

hela den romerska rätten, ej >tligt och t^yktigt utan fullständigt i

alla dess delar. Härtill förmådde mig ej ärelystnad eller begär efter

rikedomar, då denna lefnadsbana i vårt fädernesland är utsatt for de

öfverordnades förakt lika väl som för de underordnades än hat än

atund och de jämställdas rivalitet. Och det är så långt ifrån att de

bli rika, som underkasta sig mödan att lära romersk rätt, att de ej

' ?Mons-i-to-pijliu-:>, oufvei;iiUlinr onllck (•) pfi M.iDtpcliior.
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in Rerumpiib.' notitiam, (juam proprié Politicam vocamus, incuml)

Medicuiii veru studium, (juod jamdudum ob'graues, ut opinor, caussri^

doctissimorum virorum consilio elegi, adeo' propterca non negligo. \:[

sinml cum seniorc liuiiis urhis mcdico singulis diebus tam exercitij, i[ii.iir:

recreationis et lingua; excol[en]d[a2] gratia (piamplurimos ;x:gros invisaiu;

neque n. jjrpeter praxin in eo ([uidt[uam desidero. Oppidö igitur |)er-

quäm op[ortune] \'alenti:e exce!lent:mi huiiis viri iiospitio et niensa ex^ep-

tus itd dego, ut jtrct-ter ordinariam victus pensioneni in[super i (jualuor

coronatos singulis mensibus pro excercitiorum communione solvaiii;

suniptus, ut spero. non inutiliter collocatos. Quå in re ä vulgari

populorium nostroruni instituto sum longé alienus, qui, ut fastuosam

quandani erutlitionis persuasioneni a])ud communeni plebeculani sibi

concilient, multos satagiint su?e extra patriam mora; annos recenscn.-,

solido eruditionis succo de-c;eterö leviter tantum imbuti. (^uin potiiis

in id sumptus ä Regno destinatos passim liberaliter erogavi, ut in (pio-

libet disciplinarum genere vera ipi--ius fundamenta solidé mihi ab excel-

lenUssinio quouqé detegerentur, diuturna et plerum<[ue fruslranea opera

superscdendum ratus, in quo leviusculus lal)or omnem [)aginam absol-

vere jiosset. Quod si alius studiorum meorum fruetus expectandu>

non fucrii, hic saltem, ut spero, in patria; emolumentum cumulaté

redundabil, si-, tpiod longa et difficili via sine iructu mulli, id ego

breui et facili melhodo, majori tamcn cum utilitate in plerisque scientia-

rum generibus, citra arrogantiam. simplicem patria> juvenlutem doccrc

potero. Quoniam ergö beneticenti;t' tu;t' fa\ore in eo jam sum ut

ens kunna ernå ett tillräckligt lefvebröd. Blott önskan och sträfvan att

gagna fäderneslandet har bestämt mig, i synnerhet som jag icke tror.

att detta kan st\ras väl ulan någon kunskap i romersk rätt. Jag skall

ordna mina studier så, att jag af de rättslärdes oräkneliga skrifter en-

dast söker ut det, som har betydelse för oss, och särskildt ägnar mig

åt statskunskapen eller den politiska vetenskapen i egentlig mening.

De medicinska studierna, hvilka jag förut, som jag tror af vägande skiil.

valde ])å inrådan af liera lärda män. skall jag ej därför försumma tuan

tillsammans med den äldste läkaren här i staden hvarje dag besöka sä

många sjtika som möjligt både för mm utbildnings skull och för att

rekreera mig och öfva mig i språket; ty i medicinen tror jag mig ej

behöfva något annat än praktik nu mera. Här i staden \'alence har

jag ui)ptagits i denne utmärkte mans hus och vid hans bord; jag lefver

här förträftligt pä sa sätt, att jag utom det vanliga inackorderingspriset

betalar f\ra :.coronati:> i månaden för undervisningen, en ej onyttig utgitt.

som jag hoj)j)as. Ty i detta stycke skiljer jag mig mycket från våra lands-

mäns vanliga plägsed. För att få ett anseende för lärdom att stoltsera

med hos den gemena hojien bruka dessa fjäska med alt orda om sin

mångåriga utomlandsvistelse, medan de i själf\a verket blott ytligt lär-

gats af lärdomens akta saft. Jag äter har gärna och frikostigt öfver-

allt gifvit ut de medel, som af staten härtor bestämts, för att den

främste i hvarje vetenskapsgren skulle klarlägga dess verkliga griuvl-

valar för mig. öfvertygad, att man bör undvika en långvarig och 01 ta

lönlös möda, då nian kan blitVa färdig med ett ringa arbete. O^h
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.Aireinuiii studijs mois colophonem imi)onair., ut post annum in j^atriam

reversus uel rnedici \el alterius politici ordinis oiTiciuiii ])ro prudentia

\esira mihi committenduni obseijuenter subeam; idcircö eandem adhuc

humilimé obtestor, dignetur solita beneuolenlix siut' dexterå aliquan-

uikini, supcrpondij loco, his nieis honoribus addilamenti facere. Non
dnt)ito qiiin vidua Laurentij Harlmanni aurifabri, prout ab ea discedens

-tipulabar, id ad me coir.modissimc perfcrendurn cnret; modö né ipsa

de solutione vel ex rcgno vel ä me ipso aliquandö obtinenda desperet.

Obstrictus ero vicissim G:ti T memoria beneticij sempilerna: et ob

officium in juiblicam utilitatcm collatum, ut ob alia inhnita, universa

Svecia ])ro diutarnå fortunarum tuarum omnium incolumitate I)eo ceter-

nuni sujjplicabit; cujus divina; protectioni Ilbman G:tem 'l':m cum tota

illustriss:ina tamilia devoté commendo. Dalre Valentiit: Ca\anim ipsis

idib. Jul 1619.

lUustrissima: '1\ A. humilimus et obsequcntissimus alumnus

Johannes Salrius 1).

Utanskiifl: lUustrissimo et Genorosissnno Domino, I). Axelio Oxen-

stiern K. A. et L. B. de F\holm et Tljdö. Regni Svecia? Senatori et

ArchicanceJlario amjilissimo magnincenlissimo, Patrono meo summé
\enerando

reuerenter.

om man ej kan vänta någon annan frukt af mina studier, så skall

ilylik åtminstone i ett afseende, som jag hoppas, till fäderneslandets

gagn i rikt matt vara för handen, om jag i flera vetenskapsgrenar,

utan skryt, efter en snabb och enkel metod men med större gagn

kommer att kunna lära fäderneslandets obildade ungdom detsamma,

<om många undervisa i pä ett långsamt och besvärligt sätt utan nytta.

Tack vare Kder välgärning och }nnest har jag kommit därhän, att jag

häller ])ä att upj^nå mina studiers af.Nlutning, sa att jag om ett år kan

komma hem och åtaga mig läkaretjänst elier något annat, politiskt

uppdrag, scim Ni finner lämpligen l)öra åläggas mig. Jag besvär Kder

därför ödmjukt, att med vanlig ynnest såsom råga ytterligare ge något litet

bidrag till min heder.' Jag tvillar ej, att guldsmeden I.orens Hartmans

anka. såsom jag kom öfverens med henne vid min afresa, skall bekvämast

befordra det till mig, blott hon ej misströstar om att en gäng utfå

betalning af staten eller af mig. I gengäld blir jag Eders Nåde för-

bunden genom det outplånliga minnet af Eder \älgärning; och hela

Sverige skall städse såväl för det ämbete, som till statens bästa ])ålagts

Eder, som för andra oändliga välgärningar om långvarig och oförkränkt

l}cka för Eder anropa Gud, i hvars allsmäktiga beskydd jag ödmjukt

anbefaller Eders Höghet jämte hela den höga familjen. Valence d. 15

juli 16
1
9.

Eders Höghets ödmjuke och lydige stijicndiat

Jo/uin/ies Siilt'iiis D.

' 1'ioiiiotioii i"-).
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l\:o 4.

Johannes Salvius till Axel Oxenstienia. Kopparberget d. 23

maj 1G23.

Original i ( Jxenstiernska sainlingori, RA.

Illustrissitne Doiniuc.

Quas I. G. V. mihi ad montanos alteunti conimendavit lile;a>.

earum unam J-'etro Kru.se, .statim post 1. G. V. discessum ad Tijdöön.

Avosiffi extradidi; sperans eum re.spon.so se jam e\solvis.se: alterain

adhuc penes me habeo, usquedum exiira^fectus Matz Jöransson a Dni.

Philippo Schedingk ex Arnöön redeat; (quotidié autem expect:itun

qvandö, (|uid a])ud eum effecero, statim ad I. G. V. perscri^am.

Interim, etsi ' rei tarnilians angustia charioris huius loci mutationem urgeat:

tamen utcunque hic mc libenter contineo. donec ulteriora S. R. M:is inan-

data rcsciscam; ad nutum S. R. M:tis adhuc paratus, quicquid ea clemen-

ter jusserit, ol)sequiosé exequi. Caussani quidem haberem iniitilis obsequij

diuturuitatem jam taiidem quocunque modo declinare: qui videam, uou
solum onini juvenililer conceptå promotionis spe vacuam; veruir. etiam ( um
maxima rci jirivata' jacturfi conjunctaiii, esse. Sed quoniain ante ann(i>

complures sponté vendita libertas, huic (ut sjjcro) ingenu?e servituti mc
destinauit. jjar est ad tempus eam patienter sustineri, qua; tam anxia

imprudentia iam-tiun prensabatur. Olim (]uidem. iiuos ad literas aut

arma, jirreripua duo rerump. l"ulcra, excitare voluerunt sui provida

principum ingenia, iis vel honores, vel opes, ceu binos votorum huma-
noriim apices, proposuére. Sed si quis horum inani spe ad summani

Öfversiittn hi;:^.

Högädle Herre.

At" de bref, som Eders Nade anförtrodde mig vid min aftard liii

Kopparfjergtt, liimnadc jag det ena till Peder Kruse strax efter tiders

Xädes afresa till Titlön och hoppas att han svarat; det andra hai

jag kvar, tills för detta fogden Mats Jöransson återvänder frän

herr l'^ilip Scheding pä Arnön — han väntas hvar dag — då jag

genast skall skrifva till Ers Nåde, hvad jag uträttar hos honom. Ehuru min 1

knapi)a omständigheter göra det trängande nödvändigt för mig att länma
denna d\ra ort. sa stannar jag dock gärna här, tills jag får ytterligare

befallningar från K. M:t, alltid beredd att pa K. M:ts vink lydigt ut-

föra, hvad han täckes befalla. Jag kunde visserligen ha skäl att af-

böja en förlängd gagnlös lydnad, då jag ser, att den ej medför den

befordran, soni jag i ungdomligt oförständ hoppades på, utan tvärtom

är förbunden med det största fördärf för mina enskilda angelägenheter.

Men eftersom jag för flera år sedan af egen vilja sålde min frihet ocii

därigenom bantl mig vid denna, som jag åtminstone hoppas, ärorika tral-

dom, så är det tillbörligt att nu med tålamod bära. h\ad jag då med s.i

oförnuftig if\er grep efter. Fordom brukade beräknande furstar, da (i--

ville egga någon att utmärka sig i vetenskaper eller krigskonst, statern.i^

båda viktigaste stötl, förespegla honom äreställen eller rikedomar sa or.i





^ive artis sive militia^ Uuuifm iiervenissct. ([uein tandem juibliconini

otViciorum inipaticntio, aut ;enrij defectiis fcfcllit. ut simul hnic suain

.[iioque sorteni ccmmendarent, heioiciim aniniuui i)ersuascre, ([ui eo

usque fastigij conscenderit, soliiis virtutis pulchriludine coiitentus. ¥.t>\

igitur necessaria ista hominuin kidibria ex ijsdcni carceribus me quoqiie

evocarunt; et postrenii illius gcneris heroes optariplures. (luäm speraii,

cautiora ha;c tcmpora tnonent; in (ii;ibus tant('; se f[uisque pnidentiorem

Oistimal, quanlö magis giori;e et habendi cupiditate movetur: tamcn

hac ipsa pulchritudinc qiialicuiKiue ego potiiis impostenim saturari

malö, quhm fallacium cogitationum phantasmnta amplius consectari.

Atque id qnidtm faciam, nou fidiiciå ulla consequendi amplioris abciijus

aiilici simulachri; cujus caussas, ut ego jam procul habere disco, ita

alij forte soUicilius ambiunt: sed In certani spem eö citius secuturai

lil:)erationis. Videon' enirn milii conq>i"e("iendere, quam parum in recessu

ha!)eat aula: imo cjuäm muiuim scrvitaiis et miseriarum. Certé, si

dixero triennalem meain serviiutem, nen S(.>lum diuudij aniii necessarium

victum e\ publico non promeruisse, sed insu])er etiam. jier privilegium

ademiilo aulicis omni medio e\ agricultura, opificijs ant mcrcaturä

vivendi, magnain partcm jiropiiorum l>onorum consumsisse; \'ereor né

videar, vel merita mca. nux- nulla sunt. reipub. ex]>robrare: vel aliquid.

tanqvam debitum ab eä exigeie. Quorum ulrumque, ut \alde immo-
destum, extreme fugio; qui exjicrtus sciam ejusmodi importunis et

odiosis relationibus. non modö nullius auxilij et promotionis spem. sed

etiam incurrend.e offensionis indignationiscjue nietum subesse. Ideö

två de begärligaste mal lor mänskliga sträfvanden. Om emellertid någon
da i en dylik tom förhoppning avbetade sig upp till vetandets eller

krigskonstens höjdpunkt men blcf besviken i sin otåliga längtan efter

offentliga ämbeten eller gäckad genom skattkammarens oförmåga,

öfvertalade de ett heroiskt sinne, som, nöjdt endast med ärans glans,

sträfvat sä högt. att åt skattkammaren oftVa äfven sina tillgångar. P".huru

alltså dessa nödviindiga människornas gyckelspel lockade ut äfven mig
ur samma trånga villkor, och ehuru xåvix mera beräknande tider

göra def rådligast att snarare önska Ån hoppas ])å hjältar af sist-

nämnda slag. dessa tider, då man anser sig klokare, ju mer man drit"-

ves af begär efter ära och ägodelar, sa vill jag dock for framtiden

hellre fmna min tillfredsställelse i en d}-lik ädelhet, hurudan d^n nu
är, än längre jaga efter bedrägliga förhoppningars gyckelspel. Och
det gör jag icke af förhoppning att uppnå något mer af hofvets sken,

hvars lockbeten jag lär mig hälla fjärran, medan andra kanske ifrigt jaga

därefter, titan i säker förtröstan att sa mycket förr ernå befrielse. T}-

nu tycker jag mig förstå hur litet — nej, huru m_\cket träldom

och elände hof\et har att bjuda. Om jag skulle säga, att jag m.ed

mitt treåriga slaf\eri icke af staten förtjänat nödtorftigt uppehälle

lör ett hälft är utan i\;irtoni. da privilegierna betaga hoftjänarna

hvarje möjlighet att lef\ a af åkerbruk. handt\erk eller handel, fortärt

en stor del af min egendom, sa fruktar jag, att det skulle se ut >om
om jag ville t"örehalla staten mina förtjänster, som äro inga, eller kräfva

något af tlen såsom dess skyldigliet. Bägge delarna undflyr jag så>oni
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verö tam confulenter ad I. G. V. hitc scribo, quöd ea recti^sini.c

omniuni considerarc solcc. ;juain lanL;u;da sit contendentiuni ad \irtiuc;;i

aniniorum ^cinulatio, ubi reipul). Incommoditas vcl juilki vel indistinci.i.

laborum prremia i)roponit: si inodö laboriosa sint ' literaruin studia rt

Ijeregrinationcs; ac non potiiis. ut nunc aulici quidairi Miisaruin osorcs

et paterric^i barbariei propugnacula dicunt, ociosoiuni hominuni delicix-.

Sed ([uicqiiid id sit. hoc ego soliiiii huiiiiliiné peto. né mihi vel .inron

stanticu vel ingratitudini \ertatur, si aliter quomodociimiue inposteriim

fortunis meis prospicere cogar. Neiiue cnim illius onerosi honoiis

ambitione jain aniplius ardebo; et exigiia mcä sorte contentus desinuia

miserrimi spilendoris opes uilniirari. (^)uod si I. G. V. digiietur huc

meum institutuin soliio tavorc iironiosere et vicissini operas mea>

gratitudinis vicein privatis sius usilnis dctlicarc; efficiam ut reipsa

potius (juäin verbis obseiiuij mci ai-dorem cognoscat. Atque his interim

I. G. V:m cuni universå familia divinie protertioni deuotissimé com-

mendo: cujus (iuidem familix' observandissimum clicntem, quoad vixero,

me profitebor. Ex Cupri-montanib. 2;^. Maij, anni 1623.

1. G. V:rai ad omnia servitia paratissinuis

fohaii. Salvilts J\ et J . I'. D.
judicij Regij assessor.

Utanskrift: lllustri, Generoso et Magnifico Domino, I)no Axelio

Ochsensticrna, Libcro Haroni in Kimitho, Domino in Fijholm et 'J'ijdöon.

E(]iuti Aurato, regni Svecia} Senatori et .Vrchi-Caoccllario, ])omino meo
benignissimo reverenter.

högst oförsynt, da jag ju af erfarenhet vet, att i en d}lik obekväm och

förhatlig relation ej ges någon förhoppning om hjälp och befordran

utan endast fara att ådraga sig förbittring och ovilja. Men jag skrif-

ver detta så förtroendefullt till Eders Nåde. emedan Kders ^sade rätt-

vist plägar betrakta, huru tröttsam kampen är tor dem. som strätVa

efter utmärkelser, då statens bek\inmersamma läge ej lofvar dem nå-

gon belöning eller blott en obetydlig sådan för deras vedermödor —
om nu studier och utländska resor iiro vedermödor och ej snarare ett

nöje för lättingar, som några hofmän påstå, h\ilka hata muserna 0( h

träda i bräschen for det fäderneärt'da. barbariet. Men därmed vare

hur som helst, så ber jag blott ödmjukt, att det ej mätte forvändas till

obeständighet eller otacksamhet, om jag i framtiden nödgas söka min
lycka på annat häll. Ty jag l)rinner nu icke längre af någon längtan

efter denna d\rköpta ara utan skall, nöjd med min ringa lott, up]>
höra att beundra det lusande eländets {)rakt. >[t:n om Eders Xade
med vanlig ynnest xärdigas bcfortlra denna min föresats och i stället

såsom en tacksamhetsgärd taga mitt arbete i ans];räk for sitt enskihla

behof, så skall jag visa min tacksamhet i handling mer än i ord.

(3ch härmed anbefaller jag under tiden i Guds Iteskvdtl Eders Xade
jämte hela dess familj och förklarar nn'g tor samma familjs Kdige
klient så länge jag lef\er. Af Kopparberget 23 maj '1623.

Eders Nådes till all tjänst beredvillige

Johan. ^Sah-ius P cl J. L '. D.
Assessor i Kunid. hofrätten.
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En klagelig dag>

Af C. M. Stenbock

Torsdagen om morgonen när han war upstånden och klädd,

befallc han lägga in sitt tyg, fick min Syster Margareta Nyckelen

till sitt skrin, och säg jag inga andra äthäfwor uppå honom, än

som förr när han skulle skicka sig at resa. När han hade det

bestält, föll han pä sina knä, och bad en stund, sedan l-:om h.an

till oss bada och hade sin l^saltare i sin hand, och sade till oss. Kära

J^arn. det är så handlat med mig, att jag intet arf lemnar eder,

men jag beder eder. at när I höra mitt namn nämnas, sä skoien

1 för min skull aldrig slå nedcr edra ögon, och därföre will jag

inte taga hela werldenes goda. Sa gaf han min S\ster Margareta

sin 1'saltare och sade. Denna skall du hafwa för min skull, och

där i skref han samma stund sitt rim och namn, och det är till at

se af denna dagen d. 20 Martii en klagelig dag . . . Och så gingo

de ifrån oss med helbregda lemmar, och sågos aldrig mehr i thetta

lifwet. Och fölgde dem ett stort ogudaktigt följe, och sa slogs

Slotts-porten stra.x till.»

Vi följa honom icke. Gustaf Baner, på hans väg till stup-

stocken. Det är hans dotter, den begäfvade Sigrid,' som så har

' Det är Sigrid och icke Chriitinu, som aUtid ujipge?. Som stud för dcUa
påslående må tjäna följaiuic. Nå.;on dotter till Gustaf Baner aidstc lia skrifvit dei

kiinda brefvet, hvanir ofvan några railer b.änitats. Diir talas om >\Är far» och »var

mor>, och det är äfven af aiulra skäl siikert och obestridt. IJrefvet är skrifvet till

Anna, och Margareta omtalas i bref\ct. Återstå Sigrid och Mana. födda 1592. resp.

'593- -^tt någon äldre sysier till dem vid den tiden skulle ha varit vid iifvet är

otiinkbart af det skälet, att en sådan ej omnämnes nägonstädes. Systrarna Anna
och Sigrid ha nämligen fört anteckningar om sin släkt, men ndgon Christina är

okänd. Att nägon jämte annat namn skulle haft namnet Christina är likaledes en
omöjlig hypotes, dä vid den tiden dubbelnamn ej \oro brukliga i Sverige. Del är

endast genom släktskap med och genom direkt yjåverkan frän utländska furstehus,

-om dubbelnamn upp; la i Sverige. Den första kvinnliga är lieata M.argareta l'>rahe

f. 15S3, hvars mor \ar en hertiginna af r>r:uinschweig-Luneburg samt deii företa

manlige Johan (.""asimir (Le\venhaui>t) fi^dd s. a., hvars mor var Sidonia \ on l)r,iin,

grefvinna zu Falkenstein. Nästa fall torde vara hertig (justaf .\dolf. fudd 1594.
r>arn af svenska föräldrar hade den tiden ,•// namn.

Sigrid har efterlämnat en hel del anteckningar, som vittna om håg för dylika
ting, hvarom brefvet handlar. .'\tt identifiera Christina med Sigrid. s.i befängd^ det
för-t kan se ut, iir emellertid lätt nog. eiler rättare sagdi, ntf iörxandla SigiK! ull

Christina. Originalet s.aknas nu, breiVet föreligger i iitVkrifier och i Uengt V.i-ii^ii





230 A f

berättat' för. sin äldre syster Anna. livad som sit^ tilldrac;it i Lii-..

köpinL^- den minnesvärda hemska dagen r mars ar löoo. da dciv

domen gick i fullbordan (.if\er Krik Sparrc. Ture Jiielke, (nis^i!

och Sten Haner samt l^en^^t l-^allc. Flera berättelser därom finn;',>.

hemska och gripande, men vi nöja oss med dessa sma utdra^

och fästa oss nu endast \'id den psaltare. som Gustaf lianer g.
t'

sin äldsta dotter .Margareta. Y^^w finnes nämligen ännu i behaT,

i sitt ursprungliga, vackra band och fullkomligt oskadd." En bc-

skrifning kan naturligt\"is endast ge en svag föreställning om denna

dyrbara relik-.

Anna Baner, herr Ciustafs dotter, har i frampärmen antecknat:

»Dene bock hafuer jagh Ju-fl't Efter min salige K[ärej h[jänan^

s[yster] ianfru Margaretta banner och gaf hane uar salige Märc

dena dän dagh han gick till sin döödh och skref r^Iädh ICien handr,

sitt nampen här. Anna banner»

Därunder stär längst ner : ALargretta l^anncr;;. egenhändigt

.skrifvet af riksrådets äldsta dotter, som dog den 20 januari 161

S

Sigrid Baner omtalar i sin berättelse, hur hennes far skrci

sitt rim och namn i psaltaren. Det s\nes af faksimilet:

1600

X GIMH X
Gustaf ])anncr

den 20 martij

Een klalicr daL!"h.^

tryck 1759, efter en iccill.itioiierad afskrift». Jat; hänvisar till Sigrids naniniockfr.iu'

i faksimilt-t. Mnii laser ju utan sväriohet Sirid. Nu liar S-et en form, som kiini;.'

tas för X. en vanlig förkortning för Chri-^tus eller i namn Christ etc. (L)rottnin.,

Kristina skref sig ofta Xine.) Resten — irul har lika mänga staplar som ;//(/ och

första bokslat\cn är identisk i dem bada. I >en egendomligt formade slutltok-iat\ei;.

helst när den gtires som i en del af hennes namnteckningar jag haft tillfälle att se.

nägot plaitare, kan ge anledning till läsningen a. Dessutom. /-Dunklen i rui kan

ha kommit for nära (A-liingen eller pä annat sätt Ijlifvit otydlig och upptattats ;'>i

kopisten som heirande till föregående stapel. Sa far man //. Af Sigrid har hlitvr.

Christina.
' Hon omnämner sin sy-tcr Margareta som död och moilern son> lef\aride.

Itateringen blii alltså mellan dera? död-dagar i6kS "-i och 1619 ''',1.

* l'a Skokl(,'S[er. Genom friherre K. Cederström har jag blifvit uppmärksam

pä denna bok. hvilken jag tack vare grefve M. Brahes välvilliga tillmötesgående

fatt låna. I-)et är 1 ?.'^o ar- p-altare.

3 X i>a bada sidnrnn far här snarare betraktas som omramning. livars ursprun.:-

liga betydel-e väl är X =- Kristu-. 'Kimmet. kunde måhända tolkas oott ;st wein

y/eil. Dylika rim> äro \anliga den tiden: sa äger Kungl. biblioteket en bok mci

5 dylika pä pärmens insida. [Det är f. ö. slaktarbänkens förf. Göran Nib-nn Possl--

som ägt den boken, och han. hans far och 3 andra ha inskrifvit liknande riin>-.

Formen klalij- Rir kliT^:H'^ torde ha mots\arat Ciu-taf lianers uttal och kan ej be-

traktas som skrittel.
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I-aks. I. Gustaf Baaos niitcckiiin.^ i psaltarcn.

Det var sista gången herr Gustaf fört pennan. Hans stil är

redig, okonstlad, och sitt namn har han skrifvit sä som han brukat

underteckna sina brcf. Man hade mist hästen att pränta. Skilhiaden

är härvid påfallande vid jämförelsen exempelvis med fak"S. 3.

Anna Baners dotter med Gabriel Oxenstierna, Sigrid, har in-

slcrifvit följande:

1637 denn i Januari gaf min H[järtans] k-är Moder den väl-

bärna fruu Anna banner migh denna bock på Rosersbärgh och

har liörtt Min II[järtansj k[ärc] saliga Morfader till och har han

hafft denn 1 sitt fängelse Gudh minn Tröst-Siredh Oxenstiärna.:

På bakpärmens insida stå dessa rader ur rja\'ids psaltare:

Jagh uiU siunge af h^an^s milldheti

Euinderllige och förkune hanns trohett

minom munde i från sllegte tell

sllekte

siungen niedh frögd gudi tån uår

starkhett är frögdänns iakobs gudi.

lätt däm icke tell bll\'gd uarda sam

digh förbide Herre Herre Cebaoth

T)' du I-^st min tellfl\-gt h[erre] herre

mitt hrä^p af minom ungdom.

Därunder ett intyg af Sigrid Oxenstierna:

»Deta förskrefnä är min HFjärtans] K[äre] Mormoder fru Chri-

stina Stures egen håndh.

På samma sida. där riksrådet skrifvit sitt nanm. har en skrif-

vare präntat följande:

rDenna 1'saltaren h:u- jag fadt af Magister (jumer i Stock-

holm 1744. salig Herr CJöstaf Baner har tröstat sig med denna
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boken i sitt fängelse på Linköpings slott och däruli läsit til

des han geck til Execution pa Linköpings torg i6co>

Detta åter är undertecl-:nadt af C. G. Biclke. Pä motsidan

återfinnes dennes grcfhga exlibris. Sedan har boken förvarats j-a

Salsta och gätt i arf.

Här och där äro nägra rader särskildt utmärkta med streck

eller NB, ställen till hvilka läsaren gärna atervändt. Huruvida dess;t

härröra från Gustaf Baners hand, kan ej med bestämdhet afgöras.

ehuru man vore frestad att tro det. Jach wil tagha salighetencs

calk och åkalla herrans nampn-. (CXVI) eller i-Herren skaflar rctt-

fcrdigheet och dom. allom thcm som orett lijdha- (ClH) kunna väl

ha tjänat (\c\\ dödsdömde till tröst. Man vet också att Gustaf

lianer hade för vana att i sina böcker särmärlca vissa för hans

sinnesstämning lämpliga ställen. Så har han gjort i sitt nya testa-

mente.' Sigrid skrifver på försättsbladet till denna bok (se faksi-

milet):

tena bock hafir hört min salige

fader till och hade han hane hos

sig j sit osk}'lelige fängelse äfter hans dööd

las min salige käre syster vtij

hanne in till sin dööd den
• 29 janevarij 161 8 gaf min hjärtans

j
a^ller] Klaraste]

moder mig hanne j testemente

äfter min salige käre s\'ster den

välbårne Jängfru margrete banncr

gud late mig här vtij lesc sir

hälge namp till laf och mig till

salighet

Gud är min tiltlykt

Sirid Banner

Göstafs dåter

Hon int}'gar pä samma sida att

Alt huad sam är an

tcknat j bräderne så

och der linior äre dra

gna ded ded är sket

af min k[äre] fader här

gösta baner han har

och skritit sit nampn pa ted i bladet.

' 'ihet nyi;i 'IVstauientel (Mockl-.oliu 155c) i kr.iaiiil'.-ka iaiiiL i Kungl. biblioteket.
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/;,^^. ^. Si-rid li.nur.s anticknitr^ i Custaf Banns Xya UsUvuenlc.
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Delta återfinnes pa titelbladet nertill n;cd prydlig- ]-»rant.stiI:

Gustatt Banncr till l!)iursholni,' EK-cnes

werder och warpcU Ridder m m p. 1 599.

En tid liade boken hört Botwed Nilson ti! klockare vidli

Tingstada kyrkio . Den kom sedan till Rålanibska biblioteket or\\

förvaras nu med denna värderika boksamling på Kungl. biblio-

teket.

Det år med rörelse man blåddrar i Gustaf lianers nya testa-

mente och låter ögat h\'ila \"id de talrika stållen som han utmärkt

på ett eller annat sätt.'

?>lan läser i Lukas ev., kap. 18: ». . . at man altijd skal bidhia

och icke förtröttas . Stället är miderstruket och därtill har riks-

rådet fogat: O/// idJiclii::;e}i -att Bidia. Eller i l^auli epistlar till

the ]\omare; där har han satt A' 7/ Hiirulcdes utan for Gud
(difjiicr Kccttfedi^:; och salig. Vidare låser man: 'Jhet lictir

sokcr så fiuua j eller Tesiiiiuviio ex re propier falsos fratres,

Gndh Jurders uilie. X py Christus tcr Liffsens Brodh. Chrisiiis

opiocchte Lazantui aff Döda.

Ännu en bok ma här konmia ])ä tal. Det är det enda kända

exem])laret af 1567 ars psalmbok-, hvilken, hopbunden med 1560

års psaltare,- hvaraf titom detta e.xemplar endast eit är kändt

(i Kungl. biblioteket) och Laurentii Petri }'tterst sälls)'nta^ »predi-

kan cmoot mandråp (1562) , bildar en volym af allra största in-

tresse äf\'en från personhistorisk s)'npunkt.

Äldste ägaren har i almanackan, som föregår psalmbokstcx-

ten, antecknat följande: rör den 24 maj: 67 skede ij opssalle: den

15 augusti: aiuio /.V ei- viiit födelse: den 29 september: ajled rex

gti: den 7 oktober: stod mitt brolopp -/S ij storJiohn.

Anteckningarna liärröra tydligen frän Sten Eriksson (Lcijon-

hufvud), han som med nöd undgick Sturemorden 1567, dä kung

Erik gifvit befallning att skona herr Sten:. Det är väl i en stund

af saknad efter sin svåger konung Gustaf och under trycket af

Eriks regering som Sten Eriksson sju är efter tilldragelsen noterar

den sorgliga dödsdagen. Om sig .själf tecknar han sig till minnes

de för lians lif viktiga dagarna af hans födelse och bröllop.

' Det lit;ger en ötVerdrifi i Sigrid iJancrr^ p.Täiacr.fle att :illa anteckning-.iriia

äro af fadern. Pikturen i en del är en annan än riksrådet- och torde härrura fr.ui

nation lärd leDiog. [\'.x\ de! atcr rö"a en ^-enare I6oo-tals^til.)

- Hladtn O, 7. S, 2S. jo saknas (ifr not i .-. OO'.
-

I Kimgl. bililioteket- exeninli^r ha.r KieMindn" antecknat -l'eir.',r-.





h^irsiittsbladol. har en anteckning, soni visar att boken har

\.i]it i Sten l-"ril-;.sson,s dotters rigo och efter' henne ofvergått till

];i»ba l-Jralie. Tiustaf .Adolfs ungdonisbrud, darefur antccknarinnan

Sophia Juhana I^^orbus, gift med libba. ])rahes ocii )akolj iJc La

tiardies son Axel JuliLis. Boken har sedan alltianit tillhört f\^\\

släkt som än i dag äger den. .\u förvaras den pä .Maltesliolm.'

Denna i:)Ocken hawcr min salige kere swerfrumors frumor

hafft den hochwälborne grewina I-^ru r)rita Leiionhmvu hafft Ihvil-

cken bock iagli feck efftrr min saliga kcrre swerfrunior den höch-

uelborne (irewina och Fru ]'.bba Brahe samma dag gudh kalla

henne som war åcw 5 Januari .\nno 1674 :

l\'i motsidan:

Sophia Juliana bin ich gena^nlth

niein gliick stehett in gottess handh

I^^orbus ist nicin geschlecht

Christi blut macht mich gerrclit

Er gibt niich mein teglig brott

und hiltTt mich aus aller noth

Jesum lieb luil^n ist besser den alless wissen.

Fa några för antecknirigar afsedda blad mot slutet af boken står:

1567

Ailes nach gottes wijU ist mein bogercn

I)ic Hoffnung macht

F)as ich \^qw\\ tott nicht achtt

l'orliertt man hijr das ziettlich lebcn

F)as l^wich känn ma;/ nichtt wehren

Der menisch hatt einn kurtz lebenn

muss sterbenn wey/ (r)

andre {xqdi (?)

Till sist pa tredje eftersättsbladet står följande, som också

facksimilet 3 utvisar:

Acli godt wenth mein Elend-

\'nd verl)-e mir ein salig Fnd-'

• Genom grefvo A\tl Warhlmtiitcr-; pa Kulla Gunnar-ti.rii \äi)liL;a fönntiilin.;
iiar ijrefve Jakol) I )c la liardic yx Malti^lnjlm viiKilli-t utlånat dcnua liyriiaihct.

- ]'>]ndct liL^kurct. Inariur -/ icke ianiirc ;vin.-- i hela -in foiin.
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Initium sapicntiae tiinor iJorin ini^

156S

X W G W G X
G. ])anncr

Herre icli will truwen auf

dein \vortt.

D\v wirst niich hilfcn hie

viukI dortt

Milff godt aus noU

abgunst ist gross.

^^v)tMAm <;rt^L^n4'i^C ,-^y/n^^:'''

"^
(7

o£>)o/» 6.^^y^- v^-^ t.j^.^?- ^^

(^^"^ -g^^ (^ovl^ <^<AA/^ 'woi/r
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Gustaf Baxkr
Okiimi mästare. 1570-talcl. L'pl)^ala iini\criitct.





Man kommer lätt på tanken att detta blad innehåller stam-

boksanteckn ingår, skrifna som de äro i slutet af volymen. Ilcla

anordningen tyder snarare pä det. Men ett' och annat talar dock

fur att Gustaf Baner varit ägare af boken. ]'"c)rst årtalet 1568.

Samma år dog herr Sten, bokens äldste ägare, till följd af de sär

kung Eriks drabant tilldelat honom bakifrån, när konungen räckte

honom sin hand till försoning på Stockliohns borggård vid det

tillfälle, då konungen togs till fånga, på dagen åtta är efter kung

Gustafs död. Vid upproret mot Erik hade Gustaf Baner vant

lohan behjälplig och stod antagligen Sten Eriksson nära. Han
kan ha fått boken efter honom. Alan ser också att stilen i de

första och sista raderna skiljer sig rätt n]}'ckct frän anteckning-

arna i midtcn \xi sidan. Alla härröra dock otvifvelaktigt frän

Gustaf Baner, Det är ej otänkbart att just dessa, de första och

sista raderna, som också antagits,' härröra från hans sista tid.

Åtminstone synas de ej vaia skrifna på samma gäng som antcck-

* Wie=e]gren i De la Gardieska arkivet 4, s. 161. H.Hr sä^^es också att »psalm-

boken ar öf\er(!ra;;eii med sorp,kladt pärlband, tiolir^cn för att luedtöra i en sadau

stund>. Öfvcrdrat;ct ar emellertid nuii?t 200 är yngre än de ur?prungli;:;a träpär-

maina med sitt skära sidcnöfverdrag. De tre böckerna ha tvifvelsutan hopbundits
är 1567. Anordnini^en är denna: först 4 blad groft papper, sa 3 något tunnare,

samt i slutet af volymen turjt 3 tunnare af samma kvalitet som nyssnämnda, och s.l

åter 5 äf den gröfre sorten. Ta de första bladen stil hänvisningar till bönepsaimer
i Davids psalsare med samma stil som de tyska citaten i slutet af volymen frän år

1567. (Man kan därvid iakttaga att de psalmer, till hvilka dessa hänvisningar svfta,

bära spår af flitig läsning och att jisalmerna 3, 4 samt 25, till hvilken senare Sten

Eriksson fogat 0»i syttderncs fcrLitelssc, saknas alhieles i det att ju-t dessa 5 biad

äro utrifna.) Nu är som hirut nämndt Davids psaltare den andra i ordningen af

volymens trenne böckei. Det är däraf klart att boken bundits ar 1567. 1'ärlufver-

draget skyddar det gamla sidenet och visai- med hvilken pietet volymen omvardats
af dess ägare. För tullständighi.-tens skull han nämnas, aii i boken följande siiYror

finnas inskrifna, tydliga vittnesliörd om b jki-ard: 3— 9, 5—9 (ulslrukna). 124—201.

13— 160 samt att den i nyare tid l;lif\it lagad, hvarvid ett par felaktigt Ijundna

blad i psalmboken blifvit llyitade till sin rätta plat;. Det är antagligen vid delta

tillfälle som bladet med Gustaf lianers anteckningar blifvit l^eskuret i högra kanten.

Äfven detta visar intresse och omvårdnad. Bladet hade lästs och äter lästs sa att

lagning blifvit nödvändig. Af antalet blad i början och slutet af volymen att döma
har detta fatt stanna pä sin ursprungliga plats.

1 Maltesholmspsaltaren finnas några ställen utpekade medelst ett förfärligt illa

litadt finger. Ilvem som sa märkt de-sa stidlen är vanskligt att säga. Ts bS:

JJan som är ike fauhcrlcsas Fuiiiiir och ankicrs tiowai-e, II,ut är Gtid i sijit kc^^-a

boning kunde godt tänkas tilltala Gustaf baner vid tanken pä makan, men kan
ocksä ha varit till tröst för exempelvis Ebba Brahe, som sedan ar 1652 var änka;

cjffiicrgitT iiiigh och iike Gud j rni/i alucrdocin ta iagh grJnar (Ps. 71) är afgjordt

lämpligare fur den dldriga fiillherrinnan än riksrådet, som skulle skördas i sin lits

sonmiar. I3ock var det just denna psalmen, som lian enligt dotterns ut-a'.'0 ofta

läst i sitt fängelse, ehuru fiireträdesvis ett annat s'älle än detta (se föbandc not).

Ts. 59: Lat tJicr): a::r cm arf/i^ncn Huta sds,'//t Jnindar o:'n Icpa kring j stadiun

eller Ps. 57: Ja. Ii l'.g^cr nicd Jittnuc näl >n:ti i bland /cnv/, rienni''::o'S öth äro
ecldz logkar, thcra^ tc/uur äi-i sf-iiiill ocli fijlar^ och /kc'ri:s in '.grr skarp! jzc-c'? ,; ^ywca

bättre passa tor den pa sin ålderdom trätolystna och proce=sande Ebba Brahe.

17— 100771. Pil sonhistorisk lidskrifl I^IJ. »
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ningarna från 1568, och innehållet är i saniklanc^ med den d\-stn

omgifningen i ett fängelse S(M1i skulle sluta med döden.

Dessa böcker äro nu ej kingrc förenade, utan furvaras
] ;

vidt skilda håll. Tvä af dem ha det gemensamt, att de en tid

gätt okiinda öden till mötes för att äter tagas upp bland herrgärds-

bibliotclcen; psaltaren pä Skokdoster. n>-a testamentet, pä Str.".

för att öfvergä till Kungl. biblioteket. Den tredje vol}'men har,

om den nu ej skulle lia ägts af Gustaf Baner mellan aren 15C.S

— 1600, gätt i arf alltifrän Sten l^rikssons tid till våra dagar.

Det hvilar en säregen stämning öfver dessa böcker. Tanken

föres tillbak-a till Gustaf Baners sista dagar. Man ser honom trö.sta

sin förgrätna maka, le och skämta med de stojande smä barnen,

åt hvilka han lätit skära k-äppar >at de fingo rida der inne, at tiden

intet .skulle blifwa dem läng>. I\Lan ser honom öppna sin psal-

tare, läsa i den 71' psalmen och med hög röst upprepa dessa

orden: jo-j^h är viongoui for itt icijäiindc}-^ r>un tu ast viijn

starcka irost.-

Natten till den 20 mars hade man frän Linköpings horisont

varseblif\it midt igenom manen ett blodrödt kors.

3

Pcå morgonen -tog lian sin kedia af sin hals som min moders

namn hängde pä och gaf ät min S}-ster Margareta och sade, Tiien

skall tu gifwa ät tin broder Suante, och bed honom ingen gifwa

then utan then han unnar sa godt som jag hafwer unt thcn som

jag hafwer then gifwit. och v/atnades sa i sina ögom', och man
ser Gustaf Baner försvinna bakom slottsporten, pä denna »klageliga

dae^.

' I Sigrid riaiicrs relation upp^^^es -.Ut det var den 73 psalmen: >Tng iir for

niän^oni ett wijdundcr vorden, eic. I 1530 ars psaluirc, Skokloiterbolcen, lyi'.cr

stället (ps. 71): >Jach är itt wiidunder for niö^om» etc, men i 1500 års psaltare.

Maltesholmsboken, som ofvan. .-^tt Sis^rid Baner uppgifvit psalmen ri:r 73 i stället

för 71 kunde möjligen, om nu afskiiften är att lita pa. bero därpå att i stället

för silTran LXXI st.är LXX\"I, h\arpa V i Maltesholniähoken utraderat-^. Därigenom
har siffran fatt ett utseende som vid en llyktig blick kan tolkas LXXIII. Har Sig-

rid hämtat sin uppgift från detta exemplar":' Det skulle i sa fall snarast tyda på att

hennes far ägt denna volym.
^ t-ppgifterna äro ur Sigrid lianers relation.

3 Axel Leijonhufvuds relation.
* Detta smycke finnes ännu i dag i lianérska sliikten. Nu enligt frih. K.

Cederström hos amiralinnan Kisa von Cot.rhausen, född lianer (Kiel). Tä det kända
Uppsalaporträttet af Gustaf Baner, här återgifvet, finne; smycket. Det har formen af

ett C efter Christina Sture, riksrådets maka.
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En hyllning till Braheätten från 1600-talets
midt

Af c. M. S.

Att exemplar af den lärde Rittershusii' berömda ociiealogiska

arbete blifvit dedicerade grefvarna IV^r och Nils Hralie, därom

finnes icke minsta tvifvel, ehuru själfva exemplaren ej auLrälYats.-

Två bref, soni Kunj^l. biblioteket för näc,M'a är sedan införlifvade

med sina samlinc^ar,^^ beröra denna fräga, och en föreställning om
dessas utseende ger ett exeniplar af boken, son^ sedan gamnialt

tillhört nämnda bibliotek.

Det ena af dessa bref är undertecknadt pä Visingsborg den

22 juli 165S af ^Johannes Stephani Schäder, Natione Fenno, Regni

Sv. Drotzeti Secretarius; samt adresseradt till Johannes* Ritters-

husius, professor i Altdorf. A grefvens vägnar framför lian ett

tack till Rittershusius för ett grefven tillägnadt exemplar af den-

nes genealogiska verk. Nära. ett år därefter förnyar Schäder sin

tacksägelse,-'' denna gäng utb}'tcr han latinet mot svenslcan, med det

tillägget, att Mans Näde redan sändt Ivittershusius ett hundra Rdr,

men af fruk-tan, dä han ännu ej fatt svar, att penningesändningen

ej kommit fram till adressaten nvidh warande osäkerheet, som

passagen till min högtäh:de herre har giort temmelighen äf\vcnt)T-

ligh» sändes änyo ett hundra Rdr som ytterligare erkänsla.

' Xicolauä Rittershusius, rättslärd och genealog, född 1597 i Altdorf, professor

därstädes, f 1670. lian ätnjöt stort anseende bland sin tids generloger. Af sär-

skild vikt är hans arbete: Genealogin Iniperatorun-", Regum, Ducuin, Coniitum,

1'rocerum ab a. 1400— 1653. Af denna bok utkonimo 3 upplagor under hans upp-

sikt, och nya upjjlagor ha tryckts äfven etter hans död.
• Af liokens andra ui>plaga, som här närmast intresserar, förvaras i Skoklosters

bibliotek cnda.,t tvä //(ir/v,//exemplar. Icke heller återfinnes n.^got af de efter-ökta

dcdikaiionse\eniplaren bland Ulrika Juliana ISrahes kvarl.iienskap pa l->plunda, dit

en del af 1'er Uralics l>ucker kommit. Lika litet finnas excm.plaren i något af

vara offentliga bibliotek.

3 Biograficc, lirahe.

* l!ör vara Nicolaus, hvilket namn också står tryckt jva bokens titelblad.
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Kungl. biblioteket äger af detta Rittershusii arbete enda-.* \

tredje upplagan, tryckt i Tubingen r664/ ]Jetta exemplar ar j

dediceradt till den da nioårige Carl XI, pr)'dligt bundet i rr<i'; i

plysch med guldsniit och tryckt dedikation omedelbart efter titel-
\

bladet. Bokens blad visa äfvenledes en för konungens spccidia

bruk afscdd ordning. Främst bland genealogierna stär nämligen

dubbclbladet >Svecia; reges:-, som i normalcxemplaren är numrc-
radt 33 bland bokens 211 nummer. Carl XI:s bok har dessuton^

tvärtemot den vanliga ordningen, midt i, ett nytt titelblad nuJ \

tillägget ;pars secunda» samt en tryckt dedikation till grefvarna

Per och Nils Brahe, omedelbart ätfoljd af grefve Pers 32 anor

pcå en sida, hvars motsida och följande rektosida innehålla ättea

Brahes genealogi. = Pä versosidan är tryckt grefve Nils 32 anor.

Det hela, som sålunda utgör ett dubbelblad, har i normalcxem-
plaren fått platseii n:r 19S. Af detta Carl XI:s exemplar kan man
fä en föreställning om dedikationsexemplaren till grefvarna Brahe.

Det :ir tydligt att Rittershusius iordningställt dcdikationsex-

cmplar för hvar och en potentat, som han velat uppvakta, genom
att trycka särskilda dedikationer och lata hithörande genealogier

omedelbart åtfölja ln'llningarna. Genealogierna äro också anord-

nade på ett för sådant ändamål lämpligt sätt Hvarje genealogi

bildar ett helt för sig, tryckt som den är pä dubbelblad, det ena

bladets verso- och det andras rektosida. Upptill äro dessa dubbcl-

blad försedda med tryckta siffror, som ange ordningsföljdens-

bladen emellan. Bokbindaren har dock af författaren fått anvis-

ning att han kunde >die Zahlen, so oben angetruckt und nichts

zur sache dienen . . . hinweg schneiden?^

' Detta exemplar atCTfiimcs i katalogen öfver Kungl. liiblioteket frän 1695,
band 2, >Mi5Ccllanei in Iblio n:r i2o> och efter slottsbranden i Jachesii inventarie-
lista under rubriken: >Specirication derer dedizirten und ufit kostbaren und
extraordinaireu banden auss der feuersbrunsi gcretteten biicher in folio nr 6: Nicolai
Ritterhusii Genealogi-^; ImperatoruniS' etc. >in plue5> IJada numren 120 och 6 åter-

finnas pä bokens rygg.
' Till denna genealogi l-.oppas jag återkomma i annat sammanhang.
^\ ett exemplar af tredje upplagan med påskrift i försättsbladet : 6a?i!estaci i~os

(nu på Skokloster) kan ses en särskild innehållsförteckning med hänvisning till

bladens inbördes ordning i normalexemplaren. Där återfinnas också anvisningar lill

bokl)indaren bäde pa lyska ocli latin. Bladet saknas i Carl XI:s exemplar, "som i'

stället har ett blad med samma alfabetiska förteckning, dock med den skillnaden,
att ordningsnumren utbytts mot det intetsägande angifvandet af antalet blad fur

hvarje genealogi. IJhulet i detta skick är sålunda afscdi för dedikationsexemplaren,
där det var angeläget att icke förråda normalordningen.

* Kungl. bibliotekets exemplar är dock ej tilliäckligt h:.rdt skuret för att helt
dölja det frän början en annan ordning varit afsedd, ty här och där synas fragment
af siffror, till och med hela sådan.i.
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Det är ett nytt vittnesbörd om Brahcättcn.s anseende äfvcn

utanför fäderneslandets gränser, att professor Rittershusius lämnat

plats åt grefve Tcrs och grefve Nils' ätt bland Europas omkriuL,^

200' förnämsta ätter, hvilkas genealogier han aftryckt i sitt verk.

Rittersiiusii sätt att iordningställa dedikationsexcmplar ger tillika

prof på, hur en författare i niidten af löoo-talet förstod att för-

tjäna pä sitt arbete. Kunde väl någon, som hugnats med dedi-

kationscxemplar, tro annat än att hela upplagan var tryckt enkom
för att glorifiera hans namn. Och belöningen torde sällan ha ute-

blifvit. Af alla tacksamhetsskrifvelser som l^ittershusius tvifvels-

utan fått mottaga intressera oss närmast grefve Pers.

' Bladens antal är soui nänindt 211, men en del gencaloL^ier upptatja flera

bbd.
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Ett porträttgravyrens hjälpmedel

af H. Fröding

Genom \V. Chalmers' i förlidet års sista häfte af Person-

historisk tidskrift reproducerade porträtt, hoppades jag vinna

nägon upplysning rörande den svårlästa konstnärssignaturens be-

tydelse. Tack vare tidskriften, dess välviUige redaktör och dess

sakkunniga läsare, har jag inte allenast fatt denna min förhopp-

ning uppfylld, utan äfven uppslaget till kännedomen om ett, under

kort tid i l-^rankrike auvändt Jijälpinedel vid graverade porträtts

utförande. Såväl kanslisekreteraren Gustaf Zethelius som herr

Emil Bcijnoff hafva nämligen identifierat signaturen CJir-.n med

Chretien — invenlcur du physio7iotyaci\ såsom han ä flera por-

trätt skrifver sig. Och att intet misstag härutinnan begåtts, kan

hvar och en lätteligen vid behörig jämförelse finna. En skillnad

ligger emellertid däri, att det Chalmersska porträttet betecknas

såsom blott ritadt och graveradt, under det att de andra angifvas

såsom ritade med physionotrace eller ritade och graverade af

Chretien, savuiia apparats lippfinnare. Huruvida det sagda in-

strumentet medverkat eller ej vid den s\-enska donatorns afkonter-

fejande, må emellertid förblifva en öppen fråga, frän hvilken jag nu

öfvergår till en forskning efter artisten och hans merbemälta

hjälpmedel.

Efter något letande i äldre upplagsböcker, där denne Chretien

ej upptagits, har jag blivit hänvisad till Thiemes under utgifning

varande konstnärslexilcon, däri följande hufvudsakliga upplysningar

meddelas.

Gilles Louis Clircticn, musiker, tecknare och kopparstickare

>au lavis-, född i Versailles den 5 februari 1754, dcd i Paris den

4 mars 181 1, kom såsom yrkesmusiker först jämförelsevis sent att

ägna sig åt den grafiska konsten. Efter att år 1786 hafva upp-

funnit ett instrument kalladt physionotrace, utförde han, med till-

hjälp af detta, i Versailles till billigt pris ett stort antal fint gra-

verade profilporträtt. Är 1788 flyttade han till Paris, där han pa

den inslagna vägen till én början arbetade tillsammans med teck-





* / 243

nareii Oiicneday, därpå med miniatyrmålareii Foitqnet, livarvid han

äfven någorlunda följdes af framgåni^eii. Ofta ulställdc han i salon-

oen sina med phy^ionotraccns tillhjälp graverade porträtt, af hvilka

flera nu skattas såsom sälls)'nta dokument. (Bland dessa kunna

nämnas själfporträttct efter Fouquels teckning, Malesherbes, IMarat,

;rincorruptible» Robespierre och Madame Roland.) Särskildt pri-

sar konsthistorikern Renouvier kviimoporträtten för deras ps\'ko-

logiska finhet. Chreticn har äfven lämnat bokillustrationer m. m.

Enligt ett engelskt konsthistoriskt arbete, Short history

of engraving and painting, var physionotracen en mekanism,

afsedd för transportering på papper af profilen, såsom grundval

för den sedermera delvis i aquatinta utförda gravyren. I samma

verk anföres äfven en fjärde medarbetare, vid namn de S:t

Merni)!.

I viss mån tycks massproduklion af dylika porträtt hafva

ägt rum, då enligt uppgift Oucnedays hela verk, utgörande 2,673

stycken, å Vignieres' auktion såldes för 1,710 francs. På stark

produktion tyder äf\ en den omständighet, att artisten vanligen ej

gifvii sig tid att utsätta den porträtterades namn, hvarför äfven i

detta afseende stor osäkerhet råder.

I Kungl. bibliotekets porträttsamling har jag påträffat några

svenska, på detta sätt utförda portiätt — de flesta endast med
skriftlig anteckning om den behöriga personen — nämligen öfver-

stc Anders Fredrik Reutersvärds, envoyén, friherre Silfverhielms

två olika, det ena på samma papper som en dams, (hvilkendera

af de båda hustrurnas r), samtliga af Fournier tecknade och af

Chretien graverade. Vidare finnas här af Queneday afbildade

baron N. A. Silfverschöld, sangaren C. Karsten och konunga-

mördaren Anckarström med sitt fängelseskägg, det senare porträt-

tet helt säkert endast en kopia. Utom envo}-én Silfverhielm och

öfverste Reutersvärd, omnämnas af herr Beijnoft' såsom på samma sätt

porträtterade Karl Göran Bonde, fru \-on Engcström, Nils Bonde,

fru Silfverstolpe, ärkebiskop J. O. Wallin. (Den sistnämndes

porträtt måste dock äfven hafva varil en kopia, då han som be-

kant aldrig varit utomlands.) Likaledes bör bland de genom
physionotrace porträtterade äfven inregistreras karislisekreterarcn

Zethelius' mormors far, André Pochct, som, född i Paris 1766, af-

led i Nyköping på iS50-talct.

Såsom illustrationer bifogas här de tvenne, enligt uppgift af

envoyén Silfverhielm tagna porträtten, h\'ilka dessutom i viss mån
illustrera S. Strömboms i Personhistorisk Tidskrift (i:a liätcet
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af innevarande år) införda uppsats: Omkrin<T- ett damporträtt
af ]5rcda — ehuru visserligen ej l^åda bestämdt angifvandc den

vaclcra engelskans man.

Ty man behöfver ej med någon större uppmärksamhet betrakta

de båda porträtten — det ena påtecknadt, Friherre Göran Silfvcr-

hicliii, E/ivoyé, det andra, Envoyén FriJi. Silfverhieli)i -^ för att

fnina, att dessa ej kunna föreställa en och samma man, trots dräktens,

örats och de korta polissongernas absoluta likhet. Möjligen ser

man också här tvennc olika Silfverhielmar, som samtidigt i slutet

af 1780-talet uppehållit sig i Paris, tvenne kusiner, den ene, seder-

mera öfversten Karl JcJinn Georg, den andre, sedermera enToyéu

Georg {G'öi-an) Ulrik. Och att antecknaren i kungl. biblioteket

ej kunnat skilja på dessa, är sä mycket förlåtligare, som jämväl

biograferna förblandat dem med hvarandra. I Nordisk famil-

jebok uppgifves sålunda, att den förre varit magnetisör och

utgifvit en Inledning till kunskapen om den animala mag-
netismen, under det att den senare, ifrig anhängare af Sweden-

borg och 7'horild, utgifvit Samlingar för hjärtat och snillet.

Nu har emellertid Bygden dels styrkt, att Göran Ulrik utgifvit

den nämnda :inledningcn>, dels förklarat, att en annan sl-rrift,

Kortt anledning till den enda tillfredsställande förlcla-

r in gen öfver den animala magnetismens och somnamba-
lismens verkningar, är författad af samme man.

Ser man nu liär båda kusinerna, återstår frågan, hvem som

är öfversten och hvem envoyén. Denna öfverlåter jag äfven denna

gång till läsaren i förhoppning om en lika benägen hjälp som
sist. För min del anser jag det dock tills vidare själfklart, att

mannen med den framkammadc peruken, med den fma, ingående

munnen är filosofen, liksom att den andre med det tillbakastrukna

håret, de framskjutna läpparna, den oreflekterande upps}'nen.

måste hafva hört till hvardagsmänniskornas hedervärda kategori.
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Biskop Eric Wallers härstamning
af H. Söderstden

I Svensk Släktkalender för år i8S6 angifves äldste kände

stamfadern för släkten Waller vara Per Valeriansson, kornett vid

Lifregementct, hvilken för mandom i Polska kriget är 1655 erhöll

rusthället Attersta i Sevalla socken i Västmanland. Hans

son Per, som kallade sig Waller, var rusthållare pä Attersta,

hvilket han dock vid Produktionen nödgades lämna. Dennes sen

Per Waller, k\'rkoherde i Kärrbo, var gift med Anna Svedelius

och fader till biskopen i Västerås Eric Waller, hvars ättlingar

ännu fortlefva.

I Munktell: Westerås Stifts Herdaminne säges släktnamnet

vara taget jaf stamfadrens namn W^allerian, hvilkens son Pehr var

Cornett i Carl XII:s tid, blef blesserad och på slagfältet begäfvad

med ett rusthåll i Sewalla. Dennes son Pehr red själf för rust-

hället, som icke kunde bibehållas, och var fader till kyrkoherden-'.

Andra källor uppgifva. att kornetten Per Walleriansson erhållit

ofvanskrifna hemman af Koining Carl X Gustaf »pa slagfältet vid

Thorn», antingen sårad eller vid sitt afsked.

Släktens äldste till namnet kände stamfader, Wallerian, var

tydligen född på 1500-talet. Troligen har han varit bosatt i Se-

valla eller någon af närliggande socI<nar och haft sönerna Anders

och Isak. Ryttaren för Staf i Simtuna socken i Västmanland

Isak Valriansson vid samma kompani som Anders Valriansson

dog vid Graudenz i Polen i juli 1656. En Brita Valriansdotter,

kanske sondotter till W^allerian, var fadder i Sevalla och bo-

ende i Attersta 1679, »hastigt död i Tortuna socken 1680 och be-

grafven i Sevalla. Dom quinquages.>

Uppgifterna ovi en kornett Per Walleriansson äro felaktig-.i.

Hans namn var Anders. Enligt rullor och listor i K. Lifreg:s

till häst arkiv om kronoliemmanet Attersta i Sevalla socken.





246 ^
'

f

Ytter Tjurbo härad i Västmanlands kompani af sagda regemente.-.

sedermera n:o 34 vid Lifregcmentets grenadjärkår 2:a kompaiu'

»rider Anders Walleria;;/sson för Attcrsta» 1632 i september. ]

nov. 1639 namnes han Anders \\'allcria;/sson : rider för Attcrsta .

Attersta bestod pa 1600-talet af tvä hemman, det ena tillhöri;^t

fru Sigrid Horn, som ett Norrköpings beslutsgods, det andra enli-;.

1645 års jordebok .: förlänt en ryttare». Ar 1 640— 1650 profoss

för Attcrsta hemförlofv^ades Anders Wallcriansson i oktober 1643

till Sverige och blef 1650 korporal, fortfarande för Attersta, enligt

jordeboken 5under Regementskvartermästaren Bengt Anderssons

Compani'. Ar 1655 ^9/, är han korporal vid samma kon:ipani,

men för Elleby i Tortuna socken och Sticklinge i Himmeta.

Samma år den 5 juni iiniies antecknadt, att han »varit fangen ocli

lin igoikomnioi. . l\-)lska fälttaget började egentligen först i juli

1655. Af Upplands ryttare, som regementet dä kallades, funnes

redan i början af aret 160 man i Pommern; de öfriga utskeppa-

des frän Sverige och landsattes i Wolgast i maj 1655.-

Anders Wallerianssons tillfångatagande hade möjligen skett

vid någon skärsm}'tsling under april— maj; den 5:te juni var han

i allt fall 'igcnkoninicn- . Hvad angår traditionen, att han erhållit

Atter.sta af Carl X Gustaf 1655 >pä slagfältet vid Thorn», må an-

märkas, att något verkligt slag vid Thorn, dä konungen varit

närvarande, ej förekommit. Staden lockades genom list att gifva

sig till Carl X Gustaf och svenskarna den 24:de nov. 1655. Upp-

lands ryttare synas då hafva varit med konungen. Några är där-

efter belägrades Thorn af polacker och österrikare, och den 2 000

man starka svenska besättningen al'3log upprepade stormningar ocli

försvarade staden ärorikt ända till slutet af december 1658, da

den, decimerad till knappa 500 man, på mycket fördelaktiga villkor

uppgaf fästningen och aftagade. Konungen var under tiden sys-

selsatt mot Danmark. Vid denna tid s)-nes Anders Wallcriansson

varit fången.

I mars 1656 beordrades Upplands ryttare jämte andra att

stanna mellan Nowodwor och Warschau för att hålla trakten där-

omkring fri från fiender, ocli den 27 april deltog regementet i

den blodiga drabbningen vid Gnesen.^ Samtidigt (april 1656)

finnes antecknadt, att Anders Wallcriansson var .efterblifvcn i

marscJien-
.,
och den 2 sept. s. å. var han fången. Troligen räck-

' Tacksamt erkännande bekomna uppgifter från K. Krigsarkivet. Förf.
' A. Braunerhjolm: Kuiigl. Lifregciirts till häst historia.

3 Brauneihjclm: K. Lifregem:ts till h.ist historia.





te denna fångenskap ett par år. Attersta innehafvcs år 1656 af

;llr Johan Ersson-^>, och 1657 i maj var Erik Bertillsson korporal

fur Attersta och ryttojästare Mårten Johansson Gyllcnpatrons kom-
pani. Frän år 1Ö59 s\'ncs xXnders Walleriansson vara inneiiafvare

af Attersta kronorusthälL Aret förut den 2i:sta augusti var han

kornett vid 5:0 kompaniet och den 13 sept. s. a. vid ryttmästaren

Johan Thewiz' kompani. (Hos ])raunerhjchn: KungL Lifregem:ts

till häst hist. namnes han Anders Welliamsson.) Ar 1660 ^/o var

han kornett vid >Jörgen Kratferts kompani- (Göran Crafoords) och

hade varit kommenderad till Jämtland. Samma är tog han afsked

efter en nära 30-ärig tjänst och hade till sventjänare Peder Larsson,

soni red för rusthällct. Vid mönstringen är 1669 var kornett

Anders Wallerianssons sventjänare Per Hansson sjuk, och -nÅ-or-

ncttcns son Anders Andersson kouinicr tiu för sventjänare iställeh

under major Gyllenpatrons kompani, likaså 167 1 — 1676. I7nder åren

1677— 16S0 nämnas andra sventjänarc; troligen hade sonen .Vnders

stupat i danska kriget. Plan förekommer icke i Sevalla kyrko-

böcker. Hustrun Anna ^länsdotter, — : Anders Sahl änkia» afled

i Attersta 1720, begr. % :-mot 79 år gammal , alltså född omkr.

är 1641. Anders Walleriansson har antagligen dött 16S0. ty de

båda följande aren innehafves Attersta af -i^Comclens änJda'.' n.ied

Petter Wall som sventjänare, och året därpå är denne under

namnet Petter Waller innehafvarc af rusthällct. .Cornetens änkia-

är tydligen den i Sevalla begrafningsbok antecknade änkan Anna
Andersdotter i Attersta, hvilken sommaren 16S3 afled :af Kall

Feber som henne t\ingade två eller tre gånger om dagen, begr.

Dom. secund. post. Trinit . Pion var då 69 är gammal, alltså

född omkr. 1614.

Petter Wall — sedan Waller — hvilken som s\entjänare red

för rusthållet iGSi— 16S2 och sedan efter kornettänkans död blef

innehafvare af Attersta, var tydligen Anders Wallerianssons son.

Det kunde visserligen tänkas, att han varit dennes sonson och

son till Anders Andersson. Plan var själf född i början af är

1655, och hans far skulle kunnat vara född 1633 och son till

Anders Walleriansson, som red för Attersta 1632, men Anders
Anderssons hustru, Anna Månsdotter, var född omkr. 1641 och

alltså 14 år, när Petter Waller föddes. Man får alltså antaga, att

denne varit son tiil Anders Walleriansson och broder till Anders
Andersson. Petter Waller i Attersta namnes i Sevalla kyrkoböcker

första gängen 1677 som fadder och var då mjölnare. Innehafvare

af rusthällct 16S3 rider han själf och brukar kronöhemmanet 1684

—
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1687. Ar 16S8 ^'V? finnes antecknadt i rullorna: :^Petter Wallt r

förlofvad på denna Gen. nninstringh stijga af hästen och li.ill.i

swentjenarc för sin värk skull i knäät, men der han blif:r godi;

mäste han sittia up pä hästen igen.» Piade sventjänaren Anders

Flygare. Ar 1691 ^''7 var Petter Waller äter till häst likaså 1692

—

1697; 1704— 1705: »ganibla ryttaren Petter Wallers tjänare Anders

Saxarm. Ar 1707 namnes aflkinc ryttaren Petter Wallers tjänare

Anders Saxare, och 17 10 9/q var Johan Andersson innehafvare af

Attersta med sventjänaren Erik Waller, ;:fÖdd i Kila socken ocii

Sala län 34 är gammal». Om denne Johan Andersson var son till

Anders Andersson och brorson till Petter Waller, kan icke af-

göras. Ar 1701 kallas Petter Waller i kyrkoboken rusthållaren.

Han gifte sig, ej i Sevalla, med Elisabet Mansdotter, f. 1655 j i

Attersta 1706, begr. "/n (g. 2:a g. 1704 "% med Boräshandels-

niannen Johan Andersson Holmström, — Dos 50 Rdr. .Spcc. —
som bodde i Attersta ännu 1725. Hela Attersta by brann af

vådeld 171 1 ^'ViO-

Barn:

1) en dotter, ej född i Sevalla, men död där 1689, begr. ^'2

(till kyrkan gafs dä 6 daler; i vanliga fall lämnades blott några

öre.)

2) Anna döpt 16S5 ^/g, g. 1708 ^/n (Dos 25 Rdr. Spec.) med

Olof W'ielke, student, sedan landtbrukare i Tillberga (son till

k)Tkoherden i Sevalla Anton Wielke).

3) Elisabet döpt 1690 '^/s.

4) Catharina döpt 1692 -/si g"- i/^S 'V^i "lecl Pär Olofsson

från Orresta i Björksta socken. (Dos 30 Rdr. och en heders-

klädning.)

5) Chierstin f. 1695 '^o t s. ä, =j^.

6) Petrus f. 1696 '*/i2 kyrkoherde.

7) Johannes, f. 1701 'V^ t 173 1 begr. ^77, ryttare, kallade

sig Atterstedt; ogift.

Med Johan Holmström hade Petter Wallers änka barnen

Andreas f. 1704 7/, och Jonas f. 1706 ^Vg.

(Namnet Waller bars i Sevalla förutom af förutnämnde r}'t-

tarcn Erik Waller j 1736 begr. =^'11, 68 är gammal, af tremän-

ningssoidaten Anders Waller, hvars son Anders f. 17 18 f 1724-)

Kyrkoherde Per Waller f. 1696 'Vi^ i Sevalla f 1755 ^^U-. i

Kärrbo, var 1730— 1743 kollega i Västerås, sedan k\Tkohcrde i

Kärrbo. »Trägen Docens, nitfull Pastor» g. 1731 ''-'^^ m. Anna
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Svedelius f. 1704 "A f 1790 ^/2 i Örebro, dotter af kyrkoherden

i Alfdalen Daniel Svedelius och Margareta Thermoenius.

Deras barn voro:

Eric Waller f. 1732 ^''lio j 181 1 ^Vs, biskop i Västerås, och

Margareta Elisabet f. 1734 ^y^ -j- 1736 -je.

Personer med namnet Waller,

som ej höra till ofvanskrifna släkt:

i) Anders Waller f. 1678 i Uppl., komminister i Litslena i

Uppsala stift, regem.pastor vid Neril:es och Wärml. regem. 1703;

fången vid Pultava 1709 och förd till Tobolsk i Sibirien. Åter-

kom 1722. K)-rkoherde i Karlskoga 1726 f i739-</ii; g. m. Göril

Jung, frälseinspektorsdolter frän Upland.

2) Petter Waller, aflade Tygvaktarecxamen 1688 '^/3; var 1697

bokhållare vid artilleriet.

3) Nils Waller y 1690, rådman i Sthlm.; g. m. Beata Johans-

dotter t 1723 ^Vs-

Barn:

A) Josef Waller, kommissarie i Kammar Revisionen f i april

1715, g. m, Maria Skutenhjelm, dotter av Sekreteraren Johan

Skutenhjelm. Deras dotter Christina Beata var 1723 på i6:de året.

B) Erik Waller, Borgmästare i Halmstad f 1741, 70 år gam-

mal, g. m. Christina Brinck f 1767 i Skredsviks prästgärd. Deras

son Lars Niklas Waller f, i Varberg 1705 j 1772 i Skredsvik,

kyrkoherde där sedan 1744, g. m, Anna Greiff, f. 1706 f 1770,

änka efter komministern i Skredsvik Carl Charisius f. 1696 j 1734.

C) Maria Waller, g. m. Casper Brinck j före 1723, Tygvak-

tare vid artilleriet i Halmstad.

D) Brita Waller y 1731 ^'2, 26 år.

E) Anna Waller g, m. Kamrer Lars Korsberg.

4) Carl Waller f. 1791 '^Ij i Vallby i Uppland, fadern bonde,

t 1 87 1 9/n. g, m. Jeanette Saxenberg, f. 1802 j 1831.

Barn:

Christina Mathilda Rosalie f. 1823, Carl
.
August f. 1826 f

1884, landtbrukare i Spånga, Edla Viktoria f. 1828.

5) Grosshandlaren J. A. Waller m. fl. i Göteborg.
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Biskop Wallcrs moder, Anna Svedelius var befryndad hk- i

släkterna Scrnsköld. Terserus och Helnifeldt, ocli pä grund där.M'

hafva åtskilliga hennes ättlingar sökt och innehaft släktstipendici r.:i

med dessa namn vid Uppsala universitet, bl. a. fader och tvenne

bröder tiil Ofvcrlakarcn vid Hålahults sanatorium, Med. Doktor

Carl Erik Wallcr. Då denne själf sökte stipendierna, förklarades

emellertid släktskapen oriktig. Hvad beträffar släkterna Ilehiifelti;

och Tersenis kan släkten- Wallcr ej keller räkna någon härstam-

7iing från dessa. Frändskapcn dem emellan bestod däri, att Bisko])

Wallers mormors mor Margareta Giithraeus, var gift första gängen

med Prosten Samuel Troilius i Leksand. Deras barn hade ge-

mensam härstamning bäde med Margareta Helmfeldt f. von Pfarr.

som stiftade Helmfeldtska stipendiet, och med Margareta Terserus,

som stiftade det Terseriska. Men Eric Wallers mormor, IMargarcta

Thermoenius, var dotter till ofvannämnda Margareta Giithritus

i hennes 2:a gifte nied Prosten i Mora, Anders Thermoenius.

En annan frändskap mellan släkterna Svedelius och Troilius hade

uppstått därigenom, att en syster till förutnämnde Prosten Samuel

Troilius, Emfred, var gift med Prosten i Rättvik Olaus Andr.e

Dalecarlius, (Svedelius) kallad »dalbispcn., broder till Biskop Wal-

lers moders, Anna Svedelius' farfars far. En dotterdotter till

idalbispenv, Clara Elvius, var moder till Landshöfding Samuel

Sernsköld. Med denne, som stiftade Sernskoldska stipendiet, räk-

nade Biskop Wallers mor verklig släktskap {sj'ssling), som s}-ncs

af följande stamtaflla:

Andreas Holgcri Gestricus. KaiicIIan i Ohrc 1607 f 1612.

Israel Andrex Dalandcr, kyrkoherde i Ohrc if)29 f 1666 ^",'9 g. m. Margareta Ander;-

dotter
"i"

1664.

I. 2.

Marfjareta Israclsdotter Dalander f. 1626 li;iisabet Israclsdotter Dalander f. 162S

t 1697, g. 1646 111. Ericus Michaelis f 1704 i sept. g. 1652 ^-'/s ni. Andrcaä

Wallenius f. i V. \ äla i fel)r. 1620 f Danitlis Räitvicensis f. 1618 '-",10 T

1680 '^,'&, kyrkoherde i S^.rna 1Ö51. 16S4 ^",6. Kyrkoherde i Alfdalen. iJarnen

Barnen kallade si':; Sernaudcr. kallade sig Svedelius.

Samuel Sernaudcr f. 1671 -^2 t 1740 Daniel Andrex- Svedelius f. 1053 '".i J

"/4- Kyrkolierde och Pro;t i Svärdsjö, g. 1713 ^,e, kyrkoherde i Alfdalen 16S4.

1710 ""':• m. Clara Klfvius f. 1679 f 'A-
^^SS 3°,',, rn. Margareta Thennocniu-

1761, dotter af Prosten Gustaf Elfvius
"f" 173g, dotter af Lektorn, sederm.kyrkuh.

och Elisabet Oalekarlia, (som var kusin i Mora Andreas Thermoenius och Mari,'a-

med .Andreas Danielis KaUvic.) reta Gtithrieus.

Samuel Sernsköld f. 1713 tit. lands- Anna Svedelius f. 1704 •I 4 T 179° <^ -

höfding t 1797 -''s. g. 1731 "'/i^ m. Peuus Waller f. idoö

'Vi3 t 1755 ''/'=• Kyrkoherde i Karilio.

Eric Wallcr f. 1732 -'/lo, f ^^^^ ""'''

biskop.
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När föddes Johan Gustaf Liljegren

Af Severin Bergh

I Biografiskt lexikon, band 7 (ny uppl. Sthlm 1876), sid. 396

lämnas följande uppgifter rörande riksantiicvarien, riksarkivarien

och kanslirådet Johan Gustaf Liljegrens födelse: :Född d. 29 Febr.

1791 (enligt en annan uppgift d. 25 April 1789) i Lilla Hyltan i

Fryele socken, Jönköpings lan. Fadren bonde.v I en not anmär-

kes, att den första uppgiften måste förfalla, emedan februari månad

1 791 icke hade mer ån 28 dagar, och vidare påpekas, dels att i

en nekrolog öfver Liljegren i tidningen Freja 1S37 n:r 47 upp-

gifves d. 27 febr. 1791, men med erinran att i hofförsamlingens

kyrkobok står d. 5 febr. 1789, dels att i Hofbergs Biogr. hand-

lexikon uppgifvcs d. 29 jan. 1791. ».Således^>, säger förf slutligen,

•föreligga fem olilca uppgifter, af hvilka ingendera öfverensstanimer

med dödsannonsen i Statstidningen 1837 n:r 136, där det heter,

att L. vid sin död d. 2 juni s. å. var 47 är.»

Emellertid kunna dessa stridiga uppgifter genast reduceras

till två, nämligen dcii jj april i'jSg och den 2j februari ijgi.

Men båda dessa data äro styrkta genom pråstbet\'g bland Lilje-

grens efterlämnade papper och fm nas omväxlande angifna i olika

af honom själf skrifna meritförteckningar.

Genom en närmare granskning af uppgifterna i Fryele försam-

lings kyrkobok för ifrågavarande tid har nu följande kunnat konsta-

teras.

Under »Födde och döpte år 1789- upptages:^

Namn j Föräldrar j Född
|

Döpt
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han icke ha. blifvit döpt den 3 i samma manad. Antingen ;.r

någon siffra oriktig — om t. ex. datum för födelsen är ratt, k .;•.

dopet ha skett den 3 maj, d. v. s. att -^l^, skulle vara skriffci 1

stället för s/, —
. eller oclrså har en förväxling af kolumner \\:\

rum, så att -»/j borde stå i första kolunmen och •/.j i den andr.;.

I namnkolumnen är pä senare tid tillskrifvet: »Kanslirådet
J. (;.

Liljegren», hvilket dock gifvetvis ingenting bevisar.

Under motsvarande rubrik för 1791 upptages:

Namn |
Föräldrar Född
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Person historisk Litteratur

Ko}Him'rsko1h'(yiiim och Riksens siändcrs manufaldur-
koniuY samt kousiilstaicii. Administrativa och biografiska anteck-

ningar ^{ JoJi. .-Is. .llinquist. Stockholm 191 2— 1915- 688 sid. 8:0.

Den förhoppning om fortsättning, som 1910 uttalades vid anmälan

af samma författares arbete om bergskollegium, har förr än man kunnat

vänta gått i fullbordan med afslutandet af ofvanstående arbete. Efter

i hufvudsak samma plan som förut behandlas i första häftet organi-

sation 1 65 1— 1809. Det andra meddelar organisation efter 1809 och

personalförteckningar och tredje häftet innehåller tjänstetörteckningar,

arkivförteckningar och register. Med detta arbete liksom med dess

föregångare har en verklig lucka i den personhistoriska litteraturen blif-

vit fylld och författarens namn borgar för att det skclt på ett sätt,

som lämnar intet öfrigt att önska och som för arbeten om statsför-

valtningen och dess ämbetsmän måste betecknas som mönstergilla. Man
må hoppas, att författaren måtte finna tid att fortsätta ])å den inslagna

vägen till forskningens gagn.

Samtidigt med detta arbete fullbordade författaren Söderuiah-

lands läns kaiigl JinsJiåUningssällskap 1814—11)14, som utkom

på sommaren 1914 i 2 delar om tillsammans 400 + 427 sidor.

I likhet med flera andra hushållningssällskap högtidlighöU äfven

detta sin loo-äriga tillvaro med en utställning och en minnesskrift,

som torde få anses som en af de förnämsta, som hittills utkonunit

icke endast rent historiskt utan äfven personhistoriskt genom den mängd
porträtt med biogratiska data af sällskapets bemärkta män, som här

återgifvas. ]''ör respektive provinsers odlingshistoria komma gifvetvis

dessa arbeten att IViifva af stort värde och torde därför förtjäna att här

framhållas.

Yxi annat liknande arbete är Väsicrnorrlauds läns kiingl.

hnshäUnins^ssällskap 1S0S—IQO4, hvaraf första delen omfattande

tiden 1S05— 1S54 utkom 1905 och den andra delen 1S55— 1904

genom mellankommande hinder först 191 5 blifvit färdig.

Afven här meddelas en mängd porträtt af sällskapets styrande

män och förvaltningsutskottsmcdlemmar och f()rfattaren fil. doktor

Hjalmar Heden beledsagar desamma af åtskilliga' biografiska notiser

1 S— IC077 1. Posvnhistorisk tU/.d-rift igij- "
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och kortare lefnadsteckningar. Särskildt torde författarens teckninc;ar

af landshöfdingarna C. F. Ascliling och C' Treffenberg bjuda eit vis-t

intresse. "v

Af stadsarkivarien .-/. U. Isbergs stort anlagda arbete Mahnö
stads kyrkor har första delen, Malmö stads kyrko- och grafdoiia-

tioner, utkommit 1914 i en volym om 555 sidor.

Den goda medborgaranda, som besjälat Malmö stads borgare ocii

öfriga innevånare, framträder här i)a nästan hvarje sida, och ådagalägger.

att om någon svensk stad kan fram\isa några patricier, sa är dci

Malmö med sina många sedan ärhundranden betydande borgaresläklor

och handelshus. Arbetet är till öfvervägande del en urkundssamling.

men författaren har kommenterat dessa urkunder med en rnångfal.i

biografiska u])])gifter och, där så kunnat ske, meddelat donatorernas

porträtt. Påpekas bör den å sid. 382—422 intagna rikt illustrerade

stamtaflan öfver släkten Siloii', uppgifterna om iLundakvinnan- Elna

Hansson och sängläraren kantor J. A. Rosén.

Intresset för den svenska odlingen i Finland synes fortfarande

vara mycket slort. Vi ki;nna här nämna del i af Ekenäs-samfundets

skrifter Ekcnäs stads dombok 162J
—JÖOO utgifven av fru Il/;i///v

Hvltman och Wasa llofrätis presidenter, ledamöter ocJi tjän-

stemän samt hofräiien underlydande Jagmän ocJt Jiärads-

höfdingar i'/'/6
—1014. Biografiska anteckningar samlade at

H. J. Bostrlvn. Helsingfors 1915. 354 sid.

Vasa hofrätt instiftades af Gustaf IH C\^t\\ 28 juni 1776 och till-

hörde sålunda en lång tid den svenska statsförvaltningen. Vicehäradf-

höfding Boströms anteckningar kunna därför påräkna att jämställas

med liknande arbeten öfver Svea, Göta och skånska hofrätten. Särskildt

är detta fallet som den sveii-ska litteraturen ännu företer många luckor

för äldre tider i juridisk per^onhistoria. Arbetet synes vara omsorgs-

fullt utarbetadt och särdeles rikt på porträtt. Den smakfulla utstyrseln

bidrager äfven att förhöja det goda intrycket af arbetet, som synes

uppfylla de fordringar man kan ställa på ett sådant \erk.

Tat i S:t Knnts gille i Lund igii^—igis ^^f ^^ds FUnshur:^

och Carl Martin CoUin. Lund 1Q15. 197 s. S:o. Tryckt i 500 e\.

Förestående arbete utgafs på u[ipdrag af styrelsen för S:t Knuts

gille i Lund den 22 april 1015 som en hyllningsgärd till dess ålder-

man professor Nils Flensburg på dennes 60-ärsdag. Det utgör en

värdig efterföljare till den litteratur om gillet som förut utgifvits at

Gustaf Ljunggren och Carl Sjöström.

Knutsgillena up|istodo i Danmark under medeltiden och sädana

finnas ännu i Lund, Malmö och Vstad, fastän i mera än ett afseende

reformerade. De utgöra numera en icke o\iktig del i respektive sta-

ders officiella sällskapslif. som den 13 januari tager sig uttryck i lysande

Knutsfester. Minnestal ägnas då de sedan senaste Knutsdagen bort-

gångna systrarna och bröderna, om hvilkas sista färd Knutsklockan i

Lundadomens torn fornt erinrat.
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Minnestalen röja en ovanlig tillgifvenhct för den skånska hem-
bygden, och i synnerhet dess andliga metropol Lund, hvars innevå-

n.ircs lif skildras i sympatiska drag. Man fängslas särskildt af förfat-

tarens fina teckning af skillnaden mellan förr och nu, af den stora

omhvälfning som särskildt de senaste femtio åren medfört i det bor-

c^erliga stadslifvet.

Till arbetet har utgifvaren auditör Torsten Uggla fogat ett j per-

sonregister med biografiska anteckningar, ett värdefullt tillägg till för-

utvarande matriklar,

Kontraksprosten och Kyrkoherden Filosofie Magister Beitedictits

yoiia' CarlaoHS släkitafla sammanställd och utgifvcn af Josef
Carlson., Filosofie I-icentiat, Läioverksadj. Skara 19 15- 28 sid. Pris

75 öre -f porto.

Kyrkoherden i Slöta, prosten i Vartofta kontrakt B. J. Carlson

föddes 176S och afled 1S33. I sitt gifte med Christina Billberg af

den skånska prästsläkten hade han S barn, hvilkas ättlingar här finnas

sammanställda med kortare biografiska notiser. Det rör sig om inalles

209 personer, hvaraf i första generationen 8, i den andra 40, i den
tredje S.j, i den fjärde 74 och i den femte 3. Af här behandlade

släkter eller släktgrenar kunna nämnas Bendz, Engström, Kleberg,

Torelius, Sylvén, Sandzén, Wahlstedt, Ekströmer, Franck, Jolin m. fl.

Uppgifterna synas sammanförda med omsorg och noggrannhet, men
uppställningen är något oklar, då släktnamn ej upprepas för hvarje

person, hvilket i ett stamträd torde vara nödvändigt, och generations-

beteckning saknas. Ett register hade 'Sih-Qn varit onskvärdt,

G. 7,

Tal och skriffcr af konuusr Gtisfaf II Adolf. Ett urval

af Carl Jlallcndorjf. Kungl, Boktryckeriet P, A. Norstedt och Söners
förlag, Stockholm 191 5. Pris 2 kronor 90 öre,

Arckenholtz samlade i »Recueil des s.;ntiments et des propos de

Gustave Adolphe?- (1769) ett antal yttranden af den store konungen.
Det lilla häftet, som väl nu är ganska bortglömdt, har pä sin tid spelat

en viss roll trots den anekdotmässiga läggningen och den främmande
omklädnaden: många af konungens mest kända ord lia därifrån funnit sin.

väg in i litteraturen. Närmare konungens personlighet kom man genona

bibliotekarien "Styffes för sin tid rikhaltiga urval af dennes skrifter (1S61),

Sedan detta arbete längesedan utgått ur bokhandeln och därjämte åt-

skilligt nytt genom senare urkundspublikationer kommit till, har pirotes-

sor Hallendorff nu änyo i en förträfflig upplaga framlagt en rikhaltig

samling af konungens tal och skrifter för en större allmänhet. Urvalet

är, såsom redan utgifvarens namn borgar för. representativt för Gustaf

Adolfs personlighet såväl som för hans historia. Orienterande inlednin-

gar, förklarande anniärkningar och en lista på nu obrukliga ord göra
texten lätt tillgänglig.
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Gustaf Adotf tvekade lika litet att sätta in hela sin person! i^]-..;

i tal och skrift som i slagfältets vimmel, 'och därför ligger det ännu
hans ord kvar nägot af den kraft, som' 'oemotståndligt ryckte betänk

samma rådsherrar, betungade ständer och hardt pressade soldater inr:i

sig genom alla svårigheter. Friskast och omedelbarast möter m:in :

det otvungna samtalet konungens starka, rika temperament med des-

impulsivitet och dess skiftningar från vinnande varm hjärtlighet i-i

snar, het vrede, från lugn, klok öfverläggning till än otålig och pa-

drifvande. än tändande och smittande ifvcr. Planen för professor H;;l-

lendorffs publikation har tyvärr ej tillåtit att taga med någon af d •

berättelser, vi äga om saratal med konungen, men äfven i det otTenr.liL;a

talets och skriftens mera Ixmdna form röjer sig hans starka personlighet.

Gustaf Ado]t's tal och skrifter vittna öfverallt om en bildninj.

som står pä sin tids höjdpunkt. Bibeln och de klassiska auktorcrn.'

hade ställt honom exempel för ögonen att beskåda och taga sig lofliga

efterdömen af. De hade också gitvit honom liksom hans saiiitida en

fond af vishetsregler, utmyntade i sentenser och maximer, som flitgi 1

inlärts under studieåren för att sedan vara till hands under alla lifvet-
|

förhållanden — ofta nog i föi troligt grannskap med mustigare kraft -

j

uttryck från den folkliga ordspråksskatten eller lägereldarna. Icke
|

minst däri framträder Gustaf Adolfs egenart, att han gett en med \

åren växande ])ersonlig särprägel åt uttrycksvanor och talesätt, soiii I

hade sin grund i en sträfvan att söka anknytning till en allmänt
|

erkänd auktoritet.
|

Personligt är allt h\ad Gustaf Adolf talat och skrif\it meii mins: I

af allt själfbespeglande liikt. I en tidsålder, dä lyriken mindre sökio
|

ge känslan själf än fånga l)il(ler, som kunde väcka den till lif". haik' i

handlingens män ej tid att grubbla öfver sin personlighets gåtor.
]

Däraf kom något helt och sundt öfver deras känslolif, som äfven oir.
\

det ej får för^äxlas med obruten harmoni, ger deras väsen en egen-
j

domlig friskhet.
\

Det ligger i tidens och 'conungens egen art, att religionen spelar
|

en stor roll i hans skrifter. Hos Gustaf Adolf som hos hans samtida
^

möter oss f"rämst en fast och viss förtröstan, som ej synes ha anfäkta[^

af andra tvifvel än syndkänslans och samvetets. Lutherdomens sunda.
\

kraftftilla syn på stat och människolif, som adlade mänsklig verksamhet
j

i ett rätt sinne till rätt Gudstjänst och äfven ifråga om arbetets frukter '\

var fri från asketism, kunde ej vara annat än en god jordmån för en
j

natur sådan som Gustaf Adolt"s. Något j)rotestantiskt helgon var han i

ej därtill hade han i^ör mycket af Luther men äf\en för att tala med ;

Geijer, för mycket af Caesar och Alexander. C;e.sar och Alexander —
j

med. dessa båda män och deras verk, tolkade af renässansens lärdon.. ;

hade under hans ungdoms studier i de klassiska texterna mött hont)ni
|

en annan värld och en annan lifssyn än den lutherska fromhetens |

och den germanska pliktkänslans. Viljan till makt och ära, person- |

lighetens och den skapande, ordnande maktens kraf på utrymme i

att verka intill sina yttersta gränser, sådant kunde ej s]iärlöst g-i
j

en ung. ärekär furste förbi, om han än läste om det i "hedningar- I

nes> skrifter. För Gustaf Adolf och många bland hans samtida 1m
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säkerligen Machiavellis läror om statsmaktens sjalfständighet i mycket

betydt en frigörelse, äfven om man stundom funnit >/italien.ska

consilier subtiler än de sig här in septentrione vele bruka lata . Det

ligger en omisskänlig fläkt af renässans öfver hela Gustaf Adolfs in-

ledning till sin egen historia, vare sig han sträfvar att tillvarataga

sitt rykte hos eftervärlden eller med fördomsfri blick pröfvar betydelsen

af Stockholms blodbad för lugnet under Gustaf I:s regering och

det politiskt förkastliga i Erik XIV:s ångerfyllda svaghet efter Sture-

morden.

Till en början ha säkerligen inlärda, väl afvägda kompromisstbrmler

slagit en brygga mellan de olika elementen i Gustaf Adolfs bildning

och låtit honom utan tvekan tillägna sig allt, som fann genklang i

hans egen natur, i dess djupa pliktmedvetande och starka idealitet

eller i dess sunda, stolta längtan till verksamhet och makt och ära.

Men visst är, att denna yttre harmoni blott genom inre strider fur\ aiid-

lats till hans personliga egendom. Den motsägelse, man \elat linna

i hans största verk mellan religiositetens inre. personliga väsen och de

yttre, statliga maktmedel han brukade, har säkerligen aldrig bekymrat

honom. På sitt lands rätt och sin plikt att hafda denna har han

aldrig tviflat, och lika litet som det kunde falla honom in, att ndgon
yttre auktoritet skulle kunna träda emellan den enskilda och hans Gud,

lika klart måste han se. h\ad fara till evig och timlig välfärd de påf-

viskas framfart innebar för en jirotestantism, som saknade skyddet af

en stark statsmakt. Konflikten låg på, ett helt annat plan. Det \ar när

han pröfvade de yttre frukter, hans konungagärning lofvade honom själf

och kanske ännu mera när han lyssnade till röster i sitt inre, som han måste

fråga sig om hans verk evrkligen var en sann Gudstjänst och ej bottnade i

längtan efter makt och ära. Det slutliga svaret kan ingen människa

ge; sitt eget har han gifvit flera gånger med ett tonfall, som vittnar

l)åde om den genomkämpade stridens allvar och den vunna förtrös-

tans frimodighet.

Den föreliggande samlingen kunde ge anledning att dröja vid

många särskilda frågor, i synnerhet kanske de utrikespolitiska proble-

men, förhållandet till grannarna och till den framträngande katolska

reaktionen. Här skola emellertid blott Gustaf Adolfs åsikter om
konungadömet upptagas till diskussion. Problemet har lifligt sysselsatt

honom under hans tidigare är. Anledningen härtill låg naturligt\is i

Sigismunds anspråk: hans intresse dref honom att vederlägga dessa,

hans rättskänsla gjorde det tydligtvis för honom liksom för fadern

till ett behof att vinna en tillfredsställande lösning af rättsfrågan.

Efter flera ansatser i talen till ständerna nä hans tankar klarhet och

mognad i de ofta citerade klassiska orden i personalierna öfver Karl

Filip och i den bredare skildringen af revolutionerna mot Erik XIV
och Sigismund i inledningen till hans egen historia — ett ytterligare

skäl, synes det, för professor Hallendorffs antagande, att denna affat-

tats under tiden närmast et"ter Karl Filips död.
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För rent" legitim isti ska eller absolutistiska decluktioner erbjöd Gu -tät

Adolfs ställning inga utgångspunkter. Tanken, att arfriket skulle \dr.;

oförenligt med ett riittsförhällande mellan' konung och folk, :att e:-.

arfrike hade inga privilegia', tillbakavisar han ;-soni ett ijåiund af je-

suiterna, som allt subtilt som intet doger, upptinna». Om man \u:

en apologi för Karl IX:s revolution ville söka ett stöd i den samtid;!

publicistiken. hade man att tillgripa en fördragslära i stil med monar-

komackernas eller med dem besläktade författares: i 1626 års uni\ers;-

tetsstatuter föreskrefs det, att jjolitiken skulle föreläsas efter Althusiiiv;

och ännu under det tyska kriget tvekade Gustaf Adolf ej att i offeiul:'.ri

fördrag beteckna kränkandet af de tyska ständernas privilegier oi;ii

lagfästa rättigheter, brytandet af rikets fundamentallagar och kejsaren^

därpå grundade kapitulation som rättmätig orsak till resning. Al
dylika uttalanden nu betingades af siirskilda diplomatiska syften ligacr

i öppen dag, men det äger i alla fall sitt iiUressc att fastslå, att der.

svenska publicistiken under den stora tyska krisen ej afskurit traditio-

nerna frän den egna revolutionsperioden. Det föll emellertid aldrii;

Gustaf Adolf in att förenkla de stora brytningarna i folkens lif till enda-i

en dylik i)rivaträttslig kontraktstvist. Hos honom Icfdc jämte sadaiin

tankegångar andra åskådningar, djupt rotade i hans lands historia ocii

hans ätts traditioner. Ej endast som privilegier och förmåner, jäni\ä!

som mödosam plikt hade i Sverige rätts- och statsordningen mut:

hvarje man ända från den gamla tings- och polispliktens dagar. Sa

hade den mött farfadern, då han »ändock han en privatperson var.

likväl understöd sig att fria och frälsa sitt fädernesland», sä äfven fadern

och hans samtida I)land råd och ständer, när samma rätts- och stats-

ordnings väsentligaste innehåll, fäderneslandets af Gustaf 1 återupprät-

tade frihet och evangelii förbund, äfventyrades genom Sigismunds ]<a-

pistiska tyranni. Och var det ej på samma sätt, då han själf kallatle:>

att mottaga riket, omhvärfdt af yttre tiender och söndradt inom sig

själft.- Från denna synpunkt af fäderneslandets rättskraf på jkonung

och ständer, högre och lägre kiinde väl det särskilda rättsförhållandet

dem emellan synas mindre väsentligt och i hvarje fall en organisation

däräf otillbörlig, som hindrade en fri personlig insats i statens tjänst dar

den rätta förmågan fanns. Men i Gustaf Adolfs statskonst ha de bada

systemen ej uteslutit hvarandra och därför ej heller i hans teori.

B. B—s.

Eit j(>o-än\^f rasaniijinc. Brefväxlingen mellan Gustaf II

Adolf och Ebba Brahe. Utgifven af Car/ Magnus Stenbock.

Gustaf Adolfs och El)ba Brahes kärlekssaga har många gånger

behandlats l)åde i historien och i dikten, och få episoder i den sven-

ske konungens lif torde stå sä klara och lefvande för folkfantasien som

just denna. Den uppfattning, som allmänheten i detta fall fatt, ar

emellertid af rätt sent datum och hvilar dessutom ej på så alldeles

fast grund. Den är egentligen ett verk af Fryxell. Det, som den stor.-.

allmänheten på hans tid visste om Gustaf Adolf och Ebba r)rahe, torde
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(ien vanligen ha fatt frän en både i tryck och handskrift mvcket spridd

roman Konung Gustaf Adolfs och Fröken Ebba l]rahes kärlekshandel

-

sc-r. Kn trängre krets kände dessutom till de originalbref, som bland

andra Hallenberg i sin historia omnämnt. iVIed hjälp av sin rika din-

tasi lyckades nu Fryxell till en lefvande och åskådlig bild sammanfoga
<le sägenartade elementen trän romanen och de historiska från I)refven.

Huru tilltalande den Fryxellska berättelsen än må vara, far den dock

ej utan vidare tagas för god. Sägnens och historiens uppgifter ha näm-
ligen här ansetts fullt likvärdiga, och någon kritisk granskning av de
förra har ej företagits. Ej heller senare har någon sådan skett. —
Det måste därför bli en framtida uppgift att revidera den Fr}xellska

uppfattningen bland annat genom att m^d stöd af samtida källor ut-

mönstra de delar i traditionen som direkt strida mot dessa. Därvid

bli naturligtvis de bevarade brefven av stort värde.

Redan förut har en del af dessa varit tryckt i Styffes upplaga af

Gustaf Adolfs skrifter och i Sondé)rs edition af Gustaf Adolfs bref till

Ebba Jjrahe. De två origiiialbrcf som nyligen återfunnits, det ena från

Gustaf Adolf, det andra — och enda kända — trån }'2bl)a Brahe, och

som ]niblicerats i denna tidskrift, gjorde emellertid en ny tullstiindig upp-

laga af brefven i hög grad önskvärtl. Detta önskemål har nu blifvit uppfvllt.

Denna nya upplaga måste sägas stå vida öfver sina toregängare.

Utgifvaren har nämligen icke blott eftersträfvat fullständighet och ett

riktigare åtcrgifvande af originaltexten, utan äfven — och detta har

förut ej skett — efter inre grunder sökt placera de odaterade eller i

fråga om dateringen omtvistade brefven i sin rätta ordningsföljd. Så
är t. ex. fallet med det bekanta brefvet dateradt Väsby den 19 januari,

hvilket endast fmnes bevaradt i kopia och där har årtalet 16 13. Att

detta varit felaktigt, ha visserligen förut både Styffe och Le\ertin miss-

tänkt, men först nu har det konstaterats att årtalet u)åste vara 161 5.

Härigenom franitlyttas händelserna ett år. — Slutligen bör ihågkom-
mas den förut i denna tidskrift publicerade synnerligen intressanta his-

torik öfver brefven som nu fält inflyta i upplagan.

Den bild af de handlande personerna, som man får vid läsningen

af brefven och en del andra af utgifvaren i inledningen citerade akt-

stycken, skiljer sig i mycket från den, som Fryxell gifvit. Ankedrott-

ning Kristina framstår ej längre såsom den sagans elaka styfmor, som
Fryxell i anslutning till romanen velat göra henne till. Hon synes

snarare vara den litet karlavulna sextonhundratalshusmodern, som vill, att

sonen skall göra ett godt parti, helst inom släkten. Det är väl ur

denna synpunkt, som man måste se hennes arbete på ett hessiskt

giftermål. De statsskäl, som talade for ett sådant, hade hon kanske ej så

mycket sinne för. De voro däremot säkerligen starkt vägande för den
hessiske landtgrefven, som ju vid denna tid arbetade på Sveriges an-

slutning till den evangeliska unionen, en anslutning, som kimde göras

fastare, genom ifrågavarande git'termål.

Om den härda kam[), som forts niellan konimgen och hans moder,
far man en aning bland annat i de af utgifvaren citerade brefven från

Chesnecoi)hcrus till Axel Oxenstierna. Af dessa framgår också, att

den senare ännu vid början af år 16 15 icke motverkat, utan i stället
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velat medverka till ett giftermål mellan Gustaf Adolf och Ehba ]]\\u

Om de närmare orsakerna till ali detta gck oni intet, lämna hrciv' .

ingen upplysning. Man \et sålunda ej. hMru\i(L'i änkedrottnini^cn l-,r,

sin hand med ^•id De la (iardies frieri, ja, man känner ej ens ki.;
•

Ebba Brahes egen ställning till detta. Det enda frän henne bevar.i.:

brefvet är nämligen från ett tidigare skede. Förmodligen hade ho-i

hellre velat bli Sveriges drottning än De la Gardies gemål. Att döm i

af vissa ställen i konungens bref till henne synes hon emellertid i,i

resignerat tidigare än han. Att det ej var med lätt hjärta, som (ju-
taf Adolf såg skilsmässan, torde däremot vara höjdt öfver allt tvihiji.

Härför talar den starka lidelse, som framlyser i hans bref till Ebba liraix-

och som gör dessa kärleksbref till de kanske vackraste och djupa-i

kända i sextonhundratalets Sverige.

Orsakerna till skilsmässan kunna således på grund af bristande ma-
terial ej närmare angifvas. Ej heller är del bekant, hvartor del hessiska

giftermålet, pä hvilkct det dock arbetades långt in på hösten 1615, måsi

iippgifvas. och hvarför blickarna i stället kommo att vändas mot Cran-

denburg. Kanske kunna arkiven i ?vTarburg, Cassel och Berlin gifva

närmare upplysningar om allt delta.

Ofvanståcnde korta redogörelse kan naturligtvis endast gif\a en

svag föreställning om Gustaf Adolf och Ebba Brahe sådana de t>am-

träda vid läsningen af brefven. Den |;ersonliga bekantskap som man
därvid stiftar, underlättas väsenUigen genom de båda förträttliga ]jor-

trätt, som utgifvaren lyckats anskafta. Särskildt den lilla pa Skokloster

förvarade miniatyren öfver Ebba Brahe ger vida mer än det publice-

rade bretVcl en föreställning om hennes stora personliga tjuskraft. Slut-

ligen bör påpekas bokens utomordentligt vackra och stiltrogna utstyrsel.

7 'or jBe/\i^.

Atfcn Ilannnarskjöld. Fersonhistoria och tidsbilder från tre

Inmdra är, berättade fur släkt(m af A7;/t7 Haiiwiarskjöld. 590 sidor

i stor oktav. Ett färgtryck och 26 Ijustrycksplanscher. Stockholm 191 5.

Cederquists grafiska aktiebolag.' Pris 15 kr.

Det ges mänga sätt att skrifva släkthistoria. Anmälaren kommer
ihåg en äldre man, numera död, hvilken ansåg sig ha skrifvit sin ätis

historia när han hade ritat upp ett stamträd som räckte från golf till

tak, upptog en oändlig massa namn och slutade med Adam och Eva.
Öfver detta sväfvade det allseende ögat i triangeln. Hans egen släkt

hade adlats i midlen af 1700-talet, förut hade fäderna i några släkt-

led tillhört prästeståndet och den äldste kände var en hedersman \!(i

plogen. Icke ens den frodigaste fantasi kunde namnge dennes fäder.

.

Det tillfredsställde honom icke. Då tog han sin tiliflykt till kvinno-

linijen ocli liksom så många andra svenskar kom han på så sätt upp
ända till Kar! den store samt ifyllde resten ur krönikor och sagor. Fur
hans behof var detta stamträd tilltyllest, och släkten var belåten.

Tryckningsfrågan kom beklagligtvis aldrig öfver diskussionsstadiet hufvud-

sakligen, enligt hvad som uppgafs, därför att det ansågs svart att Cv
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sa inhnga namn öfvérskadligt ordnade i bokform! — Genealoger göra

>\g alltjämt rent otrolig möda att gitVa sken af sannolikhet åt orimliga

traditioner, och bläck och papper ha spillts i oändlighet för att visa

härstamning frän kungar och sagohjältar, helst med Oden i spetsen

för allihop. l')et är än sa länge icke regel att släkthistorici endast

konstatera det som kan bevisas. Till dessa undanlag hör emellertid

fiireliggande arl)etes författarinna.

Ett särdeles vederhättigt intryck gor redan första kajMtlets början;

det första man där möter är nämligen rätt och slätt ett utdrag ur Sma-
lands rytleriregementes arkiv för ar 1579. Därigenom ställes man ge-

nast på fast mark och, det kan gärna sägas först som sist, man kom-
mer sedan under fortsättningen aldrig på gungHy.

Nu skall ingen tro att den digra bokens innehall utgöres af nakna
utdrag ur regementsarkiv, ministeria!l:)öcker, domböcker o. s. v. Det
material sona fört', under mänga ar hopsamlat och som sannolikt när-

mar sig gränsen till fullständighet, återges icke det ena dokumentet
efter det andra som bilagor till smä biografiska skelett. Detta hade
visserligen också varit ett sätt, och ett förtjänstfullt till, att skritVa

släkthistoria. Men författarinnan tillfredsställde det icke. Af hennes tunga

apparat märkes föga. hon afväger noga dokumentens värde, diskuterar

svårhandterligare material och bearbetar sina stora samlingar till utför-

liga lefnadsteckningar för hvar ocji en af ättens något mera bemärkta
medlemmar allt frän iittefadern Peder Michelson Hamm.arskiöld. Efter

personernas bel\denhet och väl också materialets omfång ha dessa be-

handlats med större eller mindre utförlighet i särdeles läsvärda uppsat-

ser, bland hvilka många äga värde äfven som roande tidsbilder af

alltmänt intresse.

På de' ännu i lifvet varande släktmedlemmarna har tillämpats en

helt annan princip. Diskret afhåller förf. sig itVan hvarje omdöme,
hon anför alla viktiga data och ingenting annat. Att för några af dessa

medlemmar de sammanförda data uppta mer än en sida behöfver ej

tilläggas.

Bokens undertitel : -id^ersonJiistoria och iidsbildcr fraii tre

hundra ijn är väl moti-.erad af innehållet. Det är just hvad arbetet

ger. Icke härledningsfragor, statistiska utredningar, heraldiska spörsmål,

gårdshistoria, utan historiska bilder och familjeinteriörer, T^bero.ttadc

/ör sldktcji.-i Detta lilla tillägg -för s/d/cfc/ry förefaller åtminstone an-

mälaren som ytterligare en tortjänst till de andra. Boken bär dedika-

tionen :>77// ////// /'(?;-», det är ättens hufvudman, förutvarande stats-

rådet Hugo Hammarskjöld. Hela arbetet verkar så att säga släktmöte,

där någon medlem berättar om gamla tider, om goda och onda år

där ingenting döljes — ingenting behöfver den släkten blvgas öfver —
och allt blir så enkelt och trovärdigt. Man märker att berätterskan är

väl förfaren i familjekrönikan och hennes skildringar fängsla och väcka
symp/ati. Man lefver med släkten och helt naturligt finner man
att som öfverskrifter till en del biografier få se t. ex. Lorenzo, .\gaton,

medan den äldste af dem alla, Peder Michilsuvi dldininarskiuld. presen-

teras pä detta sätt med alla sina iiamn, och att exempelvis som ka-

pitelrubrik till i\cA\ s\nnerligen väl skrifna biogratleil öfver en för snart
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20 är sedan bortgången n^ärklig ättemedlem satts: r>Jjtsfitirradet C. (.

.

Hanimnrskjuld . Man talar om Lorenzo 'och Agaton, men om C. (,.

Hammarskjöld heter det justitierådet H.', och förf. anser sig heliul\ ,

up])lysa om att hans dopnamn egentligen var Carl. Det ligger hta:;.

ning redan i dessa rubriker. Samma intima skildringskonst forebaiia-

för öfrigt i flora andra kapitelöfverskrifter: Fru ]\'endela exempoKi,

eller Gamle kammarjunkaren, och förf. håller livad lion lo-fvar. 1)^:

är med den uppriktigaste glädje man konstaterar, att denna bok hiita;

vägen utanför den krets, for hvilken den egentligen varit afsedd.

Ätten i sin helhet äger sa mänga medlemmar, som tillhöra s\eii-

ska historien, att en slaktmonografi redan frän den synpunkten sed'.

var berättigad att framträda. Nu har också ätten fått en historia, som

innehåller så utförliga biografier, att anmälaren åtminstone icke kan på-

minna sig ha sett att någon släkt äger sädana. Undertecknad har gjort

några randaimiärkningar vid läsningen af boken, men mest har inne-

hållet fängslat sä att granskaren glömt sig. De obetydliga anmäik-

ningania ha sedan hamnat i jnapperskorgen.

Till den goda verkan som arbetet gör, bidrar också illustrations-

materialet från Cederquists atelier, ett färgtryck och icke mindre an

26 hufvudsakligen porträtireproduktioner i ljustryck af ypperlig beskaf-

fenhet. Som afslutning återfinnas grupper frän släktmötet är 19 10 da

300-årsdagen af ättens bestånd firades på det gamla Sn.iåländska stam-

godset Tuna, samt de varma och sympatiska ord som ättens hufvud-

man yttrade vid detta tillfälle och hvilka så väl stå i samklang med

denna gedigna skildring af ätten Hammarskiölds historia.

C. M. S.

Sz'ensK'a ktutgliira och fursiliga bokäaareniärkeu inklusive 4

dedikations- och donationsc\libris med öixer 000 afbildningar samlade \

och beskrifna af Arthw Sjo:^reii. Med ett förord af Johannes Kud-
|

beck. Stockholm 191 5. Bröderna Lagerström. Pris 75 kr. \

Efter flerårigt arbete nar Arthur Sjögrens arbete om kungliga ;

exlibris utkommit frän Bröderna Lagerströms officin. Man hade
\

berättigad anledning till stora förhoppningar om ett ståtligt och ,

gediget arbete, det var ju den kände bokälskarens och konstnärens (

stora verk som bebådats, och firmans namn var ytterligare en säker
|

borsren. Resultatet, det kan sägas törst som sist, öfversteg hvarje \

förvänti^ing. \

Här skall ej ordas om bokens bidrag till bibliotekshistorien. Därom 1

skall tvifvelsutan en sakkunnig artikel inflyta i »Nordisk Tidskrift för
|

bok- och biblioteksväsen- , hvilkens ntgifvarc dr. L CoUijn redan i

j

Stockholms iXagblad för d. 5 der. skisserat riktlinjer för bedömandet
|

af arbetet frän åtw synpunkten. Lika litet kan här vara platsen att ga j

in på det rent dekorativa, hur rika än bidragen mä vara i detta atsoende.
]

Sannolikt kommer väl någon konstkritiker att finna studiet däraf både
|

lockande och lönande. Han skall väl också ägna en tanke ät dic här äter-





vifiia jjorträttmedaljongcnia, hvilkas ikonograti.ska värde ej är att förakta.

i)essa ha hittills knappast blilVa uppskattade till sitt rätta \-ärde. nu äro de

vanilade till forskningens tjänst. Skulle nian framhålla något porträtt ur den

rätt talrika samlingen — med kännedomen om föif:s skarpa blick och liic

\ore man frestad att säga att den är fullständig — vore det väl Carl Xll:s

miniatyr, infattad i silfverram pa 1'ramsidan af en Carl Xll:s bibel (Kungl.

biblioteket). Den boken har dessutom sin historia för sig, och förf:s

uttalanden om densamma synas fullt berättigade. Detta för oss direkt

till det personhistoriskt-heraldiska i detta arbete. Hvilket värde kan
Sjögrens Kungl. exlibris tillerkännas i detta hänseende?

Af lätt begripliga skäl gäller det här mindre den heraldiska synpunk-

ten. Det är ju fräga om Ijokägaremärken för kungliga personer, och
för kännedomen om dessas hedraldiska emblem söker man väl icke

bokbindarnas vapenafbildningar, da ju därtill i)å annat häll finnas rik-

haltiga källor af auktoritativ karaktär, ocli utomlands tillverkade vai)en-

band ocli inhemska varianter ha konsthistoriskt intresse snarare än
heraldiskt.

Ymnigare döda bidragen till personhistorien. Xyss nämndes Carl

XII:s bibel och häntyddes på. att dess historia refererats, och de notiser,

som förf. bifogat en hel rad citerade böcker, äro ofta roande och
värderika i\\\-cn för personhistorien.

Förfrs afsikt har varii att behandla ;.Svenska kungliga och furst-

liga bokägaremärken inklusive dechkations- och donationsexlibris- Man
förstår att han i främsta rummet sysslat med typen, vare sig denna
uppträder i loo-tals exemjjlar eller är sällsvnt, men att indi\"iderna,

enskilda J)öcker, som kunnat ge anledning till anteckningar utöf\er dc-t

fackmässiga, endast ha kunnat behandlas undantagsvis, hvilket natur-

ligtvis från pii-sonliistorisk synpunkt är beklagligt. Ett e.Kem])el skall

åskådliggöra detta. Xär Augustin Ehrensvärd ar 1747 \ar forordnad
att leda »fästningsarbetet i Finland, beskref han under en resa till

Stockholm i 2 smä oktavvolymer med de vackraste teckningar sina

intr)-ck. Han komponerade tillika utsökt delikata dedikationsblad

och präntade på finska till <\t\\ i\2 arige prins Gustaf: Meiden
Nouren Printz Giöstan muistö (liknande i den andra \olymen) och där-

under satte han datum Helsingfors deii g sept 1747. Dessa böcker ha
bundits omkring 40 år senare, som det vill synas, af Ch. Schneidler. Det
är, hvad exlibrisct l)eträffar, af samma typ som Sjögrens intressanta t'ärg-

plansch nr. 160 a. Ej ett ord omnämnes om Ehrensvärds dedikation;

-e.xlibristypen är vanlig, förf. har ej haft anledning att dröja vid detta exem-
plar. Ett exempel till. Ulrika Eleonora d. y:s stämpel (Sjögren nr. 113) är

också vanlig, beskrifningen saknar följaktligen hänvisning till en hand-
skrift, försedd med denna ]järinstämi)el. hvars innehåll är af stort in-

tresse och har sin egen historia. Det är: »Atskillige orationer öfver

Carl XII, Ulrika Eleonora, Fredrik I etc.- , till drottningen dedicerade

af Bror Rälamb Stockh. den 23 jan. 1729. Den rikt illustrerade bo-

ken har drottningen >>läsit den 2t^ januarij om torssdagen».

När nu förf. icke anser sig kunna tVamhalla fall af d\likt slag.

kan man ännu mindre vänta sig att han omnämner exempelvis iutlarna>

högst intressanta t"orl)on oin helgdagar och såi)bater for sin beskyddare
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Gustaf den 111 och med dedikaiion till honom, hvilkens namn prunk.ir
i guldbokstäfver på i>;ule svenska och hebreiska, ett kiiJtiuhistoriskl \;ir-

derikt dokument; eller Schering Rosenhanes' Ilortus Regins med deti

-

kation till drottning Kristina och hennes porträtt, genealogi etc; e!kr
Jonas Petri Bases krönika i^a svensk knittelvers ar 15SS dedicerad Katari-

na, Gustaf Vasas efterlefverska. med titelbladet siradt med figurer samt
röd, grön och svart skrift. Hos dessa volymer saknar man nämligen tvv.irr

den minsta lilla antydan om något bokägaremärke ditsatt af ägarna
själfva, hxarför de ej ha kunnat räddas för detta verk. Om nu mot-
satsen hade varit fallet, skulle dessa böcker omnämnts af förf. lika

väl som konung Eriks. Af hans böcker ha nämligen 4 tagits iij,j,

med sina af konungen inskrifna namn eller initialer. Därvid jr

dock att märka, att de två första årtalen 1550, som förf. satt i

kanten, ej kunna syfta på •)bokägaremärkets tillkomst utan ixi bandet-,

ty Erik kunde tidigast 15Ö0 skrifva sig Kricus 14 (ej Ericus k.

som förf. med frågetecken uppger) och Ericus R. Det är en lätt

förklarlig lapsus då ju ett band och det därtill hörande pärme.Klibri.s

äro samtidiga och förf. af gammal vana satt bandets årtal i kanten.
På tal om kung Erik u])pger förf., att af de böcker som denne haft

i sitt mångåriga fängelse endast 5 äro i behåll. Hvilka skäl förf.

haft för sin tro att konungens dagböcker för 1566 och 1567
följt honom hela lifvet igenom, får man ej veta. Af större intresse

i detta .sammanhang än ett uppräknande af imder fängelsetiden be-

gagnade böcker hade varit ett omnämnande af de rester af hans
bibliotek, som finnas i behåll. En volym i denna samling. n\ssnämnda
dagbok för 1567. har gått de allra egendomligaste öden till mötes,
för hvilka, relaterade i all korthet, utan tvifvel kunnat beredas plats i

detta ät kungl. böcker ägnade \erk. helst som förf. för omväxlingens
skull på sina ställen, och särskildt hvad kung Erik beträffar onödigtvis mvc-
ket, afvikit från ämnet. Men boken omnämnes icke en gäng i andra af-

delningen därför tydligen, att konurjgens namn ej står isoleradt. utan
ägarebeteckningen är formulerad så här: :.^Annus 67 infrelicissimus

Erico Regi.» jag ser ingen principiell skillnad mellan denna beteckning
och den af förf. sid. LXVIIl o. f. beskrifna och afbildade sidan: : Anno
1696 den 15 Julii war Doctor Johan (läs Jahan) Friederik .Maijer uppe
(läs vppe) hos migh här vlhi Stockholm (läs Stocholm), och förärdhe
migh denna (läs dhenna) Boken. Carolus.-' I båda fallen ha dock
ägarna inskrifvit sina nanui i boken, i ena fallet annoterar kung Carl

XI att han fått boken vid ett Visst tillfälle, och i andra fallet konung
Erik att detta är hans dagbok för det l'ör honom sä olyckliga aret 1567.

Pä tal om lorf:s u])pfattning af bokägaremärken. vill jag endast fram-
hålla ett par fall till. Hertig .\dolf Johan är ej representerad och före-

kommer ingenstädes i boken. Ett omnämnande af förf:s letande efter deni^cs

e.xlibris hade varit af värde, exempelvis i en öfverskådlig sammanfattning
af de vunna resultaten ölVer hutvud. hvilken man tvvärr saknar. Han
kunde därvid exem] .elvis ha ]jekat på en volym i Kungl. biblioteket,

säkerligen buiulcn i närmaste landsortsstaden, i hvilken hertigen satt sitt

namn och sigill. Men i försättsbladet. där saknas hans ägarebeteckning.
Vidare en julklap]/ till dåvarande kronprinsessan, sedermera (hxittning
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{.()\isa Ulrika, ar 1747- Uedikatiunsljladet till praklhoken är mag-

nifikt, mäladt som det är af G. Taraval; prinsessans porträtt,

i den utsöktaste omfattning, af Nic. Lafrenseii' d. a. mäladi pa

})crgamcnt, pryder den textade tillägnau ])a fransk vers, fOrlaltad

och undertecknad af C. Cl. Tessin. Denna enastående \ackra hand-

skrift hade väl kunnat omnämnas i den kungh'ga exlibrisboken. i

hvilken en afbildning af drottningens i)Orträtt hade varit af yppersta

verkan. Boken har bevishgen tillhört drottningen och porträttet kan

väl betraktas som något bokägaremärke lika val som Carl XII:s por-

trätt pä dennes bibel, hvilken dessutom enligt förf:s egen mening kna})-

past varit i konungens privata bruk. Xu kan man invända, att bok-

pärmen till bibeln har ett vajien, men drottningens bok är också [prakt-

fullt bundet med kungliga motiv (3 kronor i 2 storlekar), till hvilket

jag tyvärr icke kan hänvisa, dä bandet ej är afbildadl hos Sjögren (f. ö.

€j heller hos Rudbeck). Sannolikt därför att detta band icke var karak-

teristiskt för Lo\isa Ulrika, men ett sådant har dock tillhört henne. j''örf.

har annars upptagit stiimplar sådana som exempehis de c första under

Adolf Fredrik, hvilka förekomma ?-mest å statsj)crtföljcr. skoldcbref

m. m.».

FuUständighct har den samvetsgranne förf. säkerligen efterslräfvat,

men af naturliga skäl ej kunnat nä. hvilket han är den förste att er-

känna. Samlingen kunde kompletteras exempehis med en stämpel, 3

kronor öfver tvenne palmblad, från i 700-talcts midt (känd från en hand-

skrift i K. B.) eller ett C under hertiglig krona, rätt likt fig. 231 med
den skillnaden att ett litet lagerblad är medtaget (känd frän en rulla

för 'amiralitetscorpsen år 1703,' tillägnad hertig Carl af I^. Fornell. La-

gerbladet alludcrar pä versen i dedikationen 'Wid Högland blef Din

Lager wriden' etc); eller CLE för Karl XV som prins, snarlikt fig.

395, under hertiglig krona (känd från en rulla 1844).

Under kapitlet Vasaätten säger förf., att ä psaltaren af år 1560
(exemplar unicum:)' finnes riksvapnet nied vildniän och därjämte

Margareta GVLDE.STERN (läs GVLDESTERE eller med iakttagande

af upplösningen GVLDEXSIERNE) med årtalet (15)77 på bakpär-

men. Han anser tvifvelsutan med rätta att liar afses Göran Kriksson

(Gyllenstiernas) dotter. »Hennes nära ställning till hofvet kunde ju. i

detta fall och om det ursprungligen var bundet för henne, motivera

detta bands prydanrle med riksvapnet.» Jag har här ej tillfälle att gå
in på frågan om riksvapcnstämi)eln icke var bokbindarens en-

skilda egendom och följaktligen kunde stämplas pa böcker åt ])rotanum

vulgus lika väl. Förf. synes snarare tro att riksvapnet var förbehållet

iit de kungliga. Men detta fall boide ej ha behoft rubba fört';s till-

talande teori, ty bandet är icke förfärdigadt at Margareta Gylienstierna

och icke heller är 1577. Vid undersökningen af bandet anmo-
dade jag bokbinilaren Arvid Hedberg om hjäl[) och råd. Han för-

klarade då, att bakpärmen med årtalet visar annat skinn och helt an-

nan verkstad än fram])ärmen och att sålunda dessa ej hörde ihop, !nar-

för årtalet för daterineren af bandet är utan värde. Bakom de bada

' I^.tt exeinplar. elv.iru ndgnt defekt, fniie; pa Mnllc>hoii
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namnen skymta åtskilliga bokstätVer. ehuru man ej med större säkerhet

kan konstatera hvilka. Jag vill här at"hå]la'mig från gissningar, det

skulle föra mig för längt. då jag i alla fall anser konstateradt, att ban-

det ej är förfärdigadt för Margareta Gyllcnstierna år 1577. På fc)r-

sättsbandet kunna iakttagas några svaga märken efter något utsuddadt.

Till en del kunna dessa ha ävägaliragts genom aftryck från motsidan.

men icke alla märken kunna förklaras så. ty just där dessa synas, sak-

nas upphöjningar i bandet eller annat, som kunnat vålla märken på ifrå-

gavarande blad. Eget är att dessa märken likna E och möjligen R

af samma form som kung 1"rik brukade använda och niiärka sina böc-

ker med. Sedan Hedberg friskat ujip stället, framträda dessa lämnin-

gar skarpare, utan att dock lösa gåtan. Man kan ingalunda vara sä-

ker på tolkningen, men det fmnes ett och annat som talar för den.

i alla händelser ingenting som motsäger den, ty det ursprungliga ban-

det kan enligt Hedberg vara från 1560-talet.

Denna anmälan har blifvit lång, och ändå ha de centrala delarna

i ^tw rika öfver 600 sidor digra boken såsom ovidkommande vår tid-

skrifts uppgifter icke varit pa tal. Det personhistoriska har i boken

naturligtvis icke kunnat framträda i förgrunden utan att rubba enheten,

men med nöje konstateras att förf. lämnat talrika roande bidiag äf\en

i det hänseendet. Detta bör sägas för att man icke af denna anmälan

skall få den föreställningen, att förf. gjort sig skyldig till svårare under-

låtenhetssyndcr. Afsikten har endast varit att belysa förfrs uppfattning

af bokägaremärken. Man får tacksamt erkänna att förf:s afvikelser

frän ämnet, de mä nu någon gång verka störande på enhet.sintrycket,

varit nästan lika många vinster för personhistorien. Hvilka dessa äro,.

öfverlåtes åt läsarna själfva att efterse.

Den hittills utkomna litteraturen rörande kungliga exlibris. till hvil-

ken genomgående noggranna hänvisningar blifvit gjorda, har varit föga

gifvande. och lorebilder till detta arl)ete ha saknats. Det blef förbe-

hållet åt Arthur Sjögren att sl.rifva de kungliga bokägaremärkenas histo-

ria. Samlaren har uiider mänga är med otrolig ihärdighet fått hopleta

stora massor af böcker, pä hvilka exlibriskännaren med utomordentliLit

skarpt öga upptäckt typer och varianter, och konstnären har sedan fo-

gat ihop .sitt material till ett praktverk af första rang. Omsorgsfullt

och smakfullt ända in i minsta detalj är också trycket. De kostnader

som firman Jköderna Lagerstr(3m nedlagt pä detta arbete om kung-

liga exlibris. hvars make intet land äger. äro. af utstyrseln att duma,
sa stora, att priset 75 kronor förefaller moderat. Det vore äfven för

firmans skull önskvärdt. om boken vunne den spridning den ärligen

förtjänar. Detta skulle också möjliggöra en fortsättning, nämligen en

liknande behandling af enskilda ]iersoners exlibris frau de äldsta till de

vngsta. Att äfven där. i ett konimande band, den personhistoriska

svnpunkten blir tillgodosedd, därom kan man vara viss: man behöfver

blott bläddra igenom någon årgång af Kxlibristidskriften. som Arthiu-

Sjögren redigerar, för att lära känna hans uppfallning i den frågan.

Som förord har friherre Johannes Rudbeck skrifvit några sidor at

allmännare karaktär. Kfter nådigt 'tillstånd är verket tillägnadt Ko-

nungen.

C. M. S.
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Släkten Sami:eUtiS' Anteckningar af J:fi/!;o Samzclius. Stock-

holm 1 91 5- 90 sid. 8:0. Tryckt i 199 numrerade exemphir. ]*ri.s

kr. 7: 50.

Att söka fastsUi en normaltyp for släktmonocraher torde vara en
omöjlighet, då under olika tider helt säkert olika fordringar kunna ställas

på en väl utarbetad monografi. Dessa fordringar ökas naturligt nog
i den mån våra arkivförhallanden hinna ordnas och källorna blifva lättare

lillgängligo. Man kan ej undgå att tänka harpa vid jämförelse mellan
nu föreliggande arbete och samme författares »anteckningar om släklen\

som utkommo 1901 och finnas omnämnda i tidskriften för samma år.

Genom fortsatt forskning kan utgifvaren nu framlägga en stamtat^a

på icke mindre än 107 tabeller af hufvudstammen och 12 tabeller af

en närstående släkt, hvaraf ättlingar iiiven brukat namnet Samzelius.

;.En släkt af åan svenska jorden, känd sedan 1500-talets slut. Till

en början vapensmeder i hembygden under det af Gustaf II Adolf in-

rättade Örebro faktori, sedermera dels vapensmeder ... i Örebro stad

. . , dels präster, tjänstemän inom ci\iltorvaltningen, borgare och bönder ,

så karakteriserar utgiharen på ett förträffligt sätt sin frän Samsala bv
i Hallsbergs socken utgångna släkt. Att densamma här följts i hela

mansstanunen oberoende af tillnamnet bör särskildt framhållas, ty däri-

genom erhålles en riktigare bild af släkten än om endast sådana, som
burit familjenamnet, medtagits. Det är visserligen mödosamt att så

göra, men det är nödvändigt, om uppgifterna skola blifva till gagn för

ärftlighetsforskningen.

Genealogien och biografierna åtföljas i en särskild afdelning af an-

teckningar ur jordeböcker, domböcker m. 11. liandlingar, hvilka bidraga
att lämna en fylligare bild af många ättemedlemmar och de tidsför-

hållanden, hvarunder de lefvnt.

Det vore önskligt om flera svenska allmogestaimnar kunde ägnas
en lika utförlig utredning som här är fallet. Man skulle då antagligen

få ett betydligt mindre antal släkter än nu, men i stället så mycket
större släkter och en klarire bild af ståndscirkulationen inom svenska
nationen än hvad som nu fames.

G. I.

Kja^riilfske studier af C. Klitgaard. Aalborg 1914— 1Q15.
I kommission hos Magnus A. Schult/, Aalborg. 1—3 h. Pris 3 kr.

pr häfte.

Det är ej ofta som ett danskt arbete så direkt berör den svenska

personhistorien som här är fallet, men Aqw från Nordj\lland utgående
släkten Kj;^rulf har spridt sig vida omkring och ej emlast i Danmark
utan äfven i Sverige och Norge kommit att intaga en bemärkt ställning.

Den kan därför kallas en nordisk släkt, hvilket eget nog torde kunna
sägas om högst fa släkter.

Författaren postekspcflient C. Klitgaard i Aalborg har ägnat mång-
åriga studier ät sitt arbete, som tack vare en sammanslutning af släkt-
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inedlcmiiiar och ättlingar af släkten inom de tre nordiska länderna nr.

kunnat börja häftesvis utkomma från trycket. '

Redan 191 1 hade undertecknad anledning alt i Personhiston-,K

Tidskrift (s. 80) påpeka vissa tvifvelaktiga uppgitler i den svenska littera-

turen om släkten Kjerrulfs äldre historia. Och att en ingående gransk-

ning af släktens genealogi för äldre tider varit behothg, ådagalägLH-r

författaren till fullo.

1 första häftet behandlas de äldsta leden af släkten samt Kornum-
gaard- och Glinvadlinjerna. Det andra häftet är ägnadt åt den svenska
eller som den här kallas Hallaridslinjen och Norholmslinjen. I tredje

häftet redogötes för den danska adhga linjen, Aslundslinjen, Vestbjerg-

linjen, Aalborglinjen och Kertemindelinjen.

Det är att hoppas, att del måtte lyckas författaren att fullborda

det stort anlagda verket inom rimlig tid och efter allt att döma grund-
liga sätt som hittills skett.

G. T.

Göteborgs och Bo/ms Läns Sparbank i8d^ --/i 1(^4.
Minnesskrift utgif\en på sparbankens femtioårsdag enligt st)relsens

uppdrag af bankens kamrerare Jxcl G. DaJilandcr. Göteborg 1913-

157 sid.

Af de numera allt oftare utkommande jubileumskriflerna torde

ofvanstående från personhistorisk synpunkt förtjäna att särskildt fram-

hållas på grund af den rikhaltiga porträttsamlingen med därtill hörande
omsorgsfullt utarbetade biografiska notiser. Det är dock en olägenhet
med flera af dessa arbeten, att personregister saknas. Uppgifterna blifva

därigenom mången gång s\åra att finna och lämna ej det gagn man
annars skulle kunna hafva af desamma.

Sveriges oinirodticerade adels kalender iQiO af läge von
Gerber. 3dje årg. Lund 191 5. 112 sid.

Merr von Gerber synes vara en modig man, då han efter den
kritik, som ägnats hans föregående kalendrar ännu en gång velat

rikta den genealogiska litteraturen med en ny upplaga af sin adels-

kalender. Och att han ingenting lärt af denna kritik är tydligt.

Samma ofuUsländighet som förut är äfven nu dllfinnandes, samma
ovederhäftighet med afseende })å historikerna och samma inkompetens
som tillförne om kunskap i den personhistoriska litteraturen får man
här bevittna. I förortlet lämnar utgifvaren tlessutom indirelct en för-

klaring, hvarför kalendern minskat i omfån;;. H;;n sä^er nämligen:
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> Denna årgångs förelöpare hafva utgifvits pä försök och afsiktligt

redigerats ofullständiga. Med detta sistnämnda har afsetts att åt ka-

lendern skatta medarbetare inom ätterna och för' dessa göra tydligt,

att ett utgifvande är möjligt eiulast under förutsättning af ett sådant

samarbete; denna afsikt har äfven vunnits».

Hvad skall man nu säga om en utgifvare, som afsiktligt redigerar

sitt arbete ofullständigt? Att det lyckligtvis ej är vedertagen sed är

sant, men principen förtjänar ändå att antecknas androm till var-

nagel.

»Enär i arg. 1912 i enstaka fall förfarits med mindre iioggran-

het vid pröfning af adclsförhallanden hafva i den nu föreliggande

årgången uteslutningar måst göras också bland sådana släkter, hvilka

kalenderns delvisa omläggning eljest ej berört..- Detta uttalande i

förordet hindrar dock ej utgifvaren att äfveu nu medtaga släkter,

hvilka bevisligen ej åtnjuta adelskap eller hvilkas adelskap är minst

sagdt tvifvelaktigt. Till de förra kunna räknas von Gcrbcr och de Ron,

till de senare voii Horn (II). Däremot säges om ätten Granath, som

upplages i årg. 191 3, att dess adelsförhållande är under utredning,

ehuru någon anledning att draga detta i tvifvelsmål hittills, så vidi;

anmälaren har sig bekant, ej framkommit.

Vidare anför utgifvaren: xSäsom af kalenderns bilaga framgår

lefver i Sverige ett betydande antal släkter med anspråk på adel:,

och så meddelas i en bilaga förteckning på 1 Sverige lefvande släk-

ter, som föra adelstecknen 'von' eller 'de', utan att ännu hafva bevi-

sat sig uppfylla fordringarna för upptagning i denna kalender». Det

är förvånande, att utgifvaren ännu lefver i den tron att »von» och »de»

äro adelstecken. Det är visserligen sant, att de kunna vara det, men

de behöfva ej vara det, och torde oftast icke vara det. Författaren

hade dä kunnat bespara sig mödan att här upptaga en del namn, som

bevisligen ej hafva ined adel att göra, men väl äro af utländsk ex-

traktion. Flera af dessa tillhöra den så betydande vallonska invand-

ringen pä i6o©-taIet af hufvudsakligen smeder till de svenska bruken,

t. ex. de Faire, de Flon, de Fruvierie, de Joinv^e och de 7'ry. Jäm-

för namnlängd i iDe till Sverige inflyttade vallonernas religiösa för-

hållanden af Per Pehrsson och samme författares >-Ur Österby bruks

och vallonernas krönika- i Upplands fornminnesförenings tidskrift h.

XX. Af nederländsk icke adlig extraktion äro de Brorn, de dh-un och

In de Bctou. De från l'yskland härstanunande släkterna 7'on Akcn

och von Mclen synas äfven vara borgerliga släkter. Huru det tor-

håller sig med von Jicizcn är svårare att afgöra, då up])gifterna om
denna släkts adelskap äro hvarandra ganska motsägande. Enligt Ma-

riefreds kyrkoböcker afled 1795 '^/s välborne herr Baltatsar von Bet-

zen, född af Livlands adel 1728, slutligen kronoinspektor vid brän-

neriet vid Gripsholm. I dagspressen 190S angafs släkten vara raf

tysk men ej här i landet introducerad adel» och A. Noveen i : Anteck-

ningar om Kungl. Hallands regemente (T. d. \'ästgötadals) åren 1625

— 1910.. meddelar, att kapten Johan Henrik von Beetzen f. 1695, 7

1759, adlades 1734 jämte sin fader ryttniästaren vid pommerska re-

gementet till häst Christoi)her Beetz och broder Carl Joachim med

19

—

jrtOTTL rosonhisiorisk lidskrift igij.
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namnet Becz von Beezen, men då jag ej kunnat finna dessa uppgiuor
bekräftade i någvon för mig tillgänglig tysk litteratur, synes niii;

uppgifterna vara i Lehof af bestyrkande eller 'vederläggning.

A andra sidan upptagas i furteckningen von Jfeideinan, som åier-

finnes i Sveriges adelskalender, och ett rådfrågande af Finlands adels-

kalender hade kunnat upplysa, att ätterna von Born^ ron J\ct(ig^ ocii

(von) 2'esleff tillhöra finska adeln. Svenska sliiktkalendern borde ej

heller af utgifvaren länmats obeaktad. Ätten de Wendel angivcs däri

såsom portugisisk baronlig. Att bland öfriga namn i förteckningen fin-

nas många borgerliga är tydligt, ehuru tillfälle nu ej gifves att gran-

ska samtliga.

I samband med denna kalender torde det ej vara ur vägen alt

-påpeka förekomsten af en uppsats i >;Arte et Marte årsskrift 191 5 for

ridderskapet och adeln» betitlad Adelskalendern, ett ändringsförslag, af— c — . De synpunkter, som däri göras gällande äro nämligen sädana,

att de icke få stå oemotsagda. Att dylika uttalanden pä allvar kunna
göras anno 1915 är fur\ånande. Samtidigt soni adeln afstär från sina

sista privilegier vill författaren — att det icke är en för sina rättighe-

ter och jämställighet med mannen kämjjande modern kvinna som är

ansvarig för förslaget vägar jag påstå •— proklamera en ensidighet och

trångbrösthet, som måste förvåna vid början av det tjugonde seklet.

Hör här!

»Förft borde da ratten att utgifva denna bok mera begränsas. Det borde ej

stå hvar och en fritt att utgifva en adelskalender; — — — L')en borde vara en

verklig rt(/(75kalendcr, d. v. s. endast upptaga medlemmar af adeln. Alla personer.

som inte tiilhrjra adeln — själfva eller genom gifte — borde därifrån utgå. Vi hän-
syfta nu på alla sådana, sora härstamma frän de enl. 37 § adlade, men som ej själf\a

äro adelsmän. — •— — \'\ medgifva gärna att härigenom en hel del prydnader för

adeln komma att förlora?, men kalendern är väl ej ett illustrationsvcrk utan en

adchkakiuler.

Sedan har man tänkt sig, att ifråga om adelsmännens yrken och lefnadsförluil-

landeu vissa förenklingar kunde åstadkommas. Till att böria med kunde alla en-

skilda, mera tillfälliga up]idrag — — — strykas. Alla fruntimmers syssekältningar
likaså. De ha ju endast ett tillfälligt, rent privat intresse. För fruntimmer borde
endast -upptagas hof- eller statstjänst samt lärdomsmeritcr.

Hvad de manliga yrkena vidkommer, sä kunde de ju i möjligaste mån kate-

goriseras. Så t. ex. upptagas naturligtvis;

alla hofchargcr och statsämbeten;
alla militära ämbeten fr. o. m. underlöjtnants grad;

alla ämbeten vid statens högre ämbetsverk, hvars inneh.afvare hafva fr. o. m.
underlöjtnants rang.»

Vidare föresläs titlar såsom järn\ägtjänsteman, posttjänsteman, af-

färsman, godsägare och jordbrukare.
»I allmänhet skulle man kunna tänka sig att man följde den principen, att

för dem, som hade en ställning, som någorlunda motsvarade en underlöjtnants och
högre, utsattes hans yrke och för alla andra endast namn och födelseår.

På detta sätt skulle boken få mera likformighet med dylika publikationer i

da större länderna hvilket ej är utan vikt för oss såsom nation. Den skulle komma
att verka mindre kälkborgerlig — om uttrycket tillätes !>

Om förslagsställaren tror sig pä detta sätt kunna gagna den per-

sonhistoriska forskningen, tar han nog miste. Det finnes ändå tillr;;ck-

ligt många, som ännu äro oförstående för- våra sträfvanden, men si.alie

vi få en kalender efter detta forslag, tror jag deras antal skulle blif.a
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större än nu, och tillfället att förlöjliga en sådan till skada för hela

forskningen, skulle nog ej lämnas obegagnadi. De'n svenska kalender-

typ, som grundlagts af Anrep samt fullföljts af Löwenhaupt och Elgen-

slicrna, tror jag visserligen kan utvecklas, men ej i den riktning för-

slngsstäliaren tänkt sig. Och ett förbud för andra än Riddarhuset

att utgifva en svensk adelskalender tillhör nog de sälla önskningar,

som dess bättre ej torde gå i uppfyllelse.

G. I.
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Notiser

Ilvein var författaren till i>StockItolins Stor-Skola och Upsala Uni-

versitet vid jSoo-talets början.-.^

Denna i tidskriftens första häfte för 1915 meddelade intressanta

skildring säges af ntgifvarinnan med största sannolikhet vara författad

i midten af 1800-talet och slutförd till åtminstone nägon dag et'ter den
28 nov. 1S58.

Vid granskning af författarskapet nämnas 4 namn såsom tänkbara

nämligen Johan Peter Frcdenbcrg^ Claes Alöller, Z. Gellstrom och

Abr. Dahlgren. Men af dessa synes Fredenberg vara den, som ut-

gifvarinnan möjligen anser sig kunna gissa pa, för sä vida ej författaren

får sökas utom Stockholms nation i Uppsala.

Hvad nu först Fredenberg angår, kan han ej vara författaren, då
han afled i Stockholm redan den 29 maj 1824 såsom kanslist i kommers-
kollegium.

Claes IMöUer var född den 31 mars 1791 ocli son till kamreraren

Jacob Möller och Maria Rosina Kessler. Den 17 nov. 1808 blef han

e. o. i riksbanken och den 25 maj 181 7 bokhållare \id Tumba pappers-

bruk, där han enligt Blackstadius blef kamrcrarc 1830 och erhöll af-

sked 1838. Dödsåret är ej angifvet. Möller kan länkas hafva varit

uppe i examen 1807 och kan möjligen hafva Icfvat 1858.

Zacharias Gcllström var född 17S7 och broder till revisorn vid

armens flotta fältkamreraren Nils Gustaf Gcllström, f. 17S0 ^''/n, student

af Södermanlands nation i l'ppsala 1805, f 1824 -»/ii i Stockholm.
Zacharias var åtminstone åren 1S25—-1834 kanslist i öfverstäthallar-

ämbetet i Stockholm. Att han under sin studietid bodde norr om
Strömmen är väl antagligt, då fadern var klockare i Adolf Fredriks

församling. Han ujiptages såsom kanslist i statskalendern senast 1S34,

men hans senare lefnadsödtn öro obekanta.

Dä den 7 år äldre brodern var student i Södermanlands nation

måste man antaga, att lamiljen haft några förbindelser därstädes. Eget

nog synes äfven författaren känna detta landskap ganska väl, ty annars

hade han knappast skrifvit om Erland von Ploragren, att denne var

fideikommissarie till : det vackra och trefliga Mostenar.

Abraham Dahlgren var född 178S och blef kryddkramhandlare i

Stockholm, där han enligt S\enska Ättartal 13: 106 lefde ännu -'-

1835. Han synes hafva tillhört en ekonomiskt väl situerad familj, där

sönerna fmgo studera.

Visserligen kan man af förestående uppgit'ter ingalunda fastslå

författarenamnet, men jag har velat meddela desamma som ett bidrag

till frågans utredande.

28 nov. 1915. Goveri Indebetou.
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Frågor och svar

Undertecknad, som intresserar sig för samlandet af biografica rörande

framlidne skriftställaren Alfred JIcdeiisticrna (Sigurdv), vore myc-

ket tacksam för !an af bref från honom i och för kopiering eller

för styrkta afskriftcr af dylika bref.

//. Hyltcii-CavaUius,

Växjö.

I anseende till besluten komplettering af Kejserlige Abo liofrätts

porträttgalleri anhålles förbindligast om upplysningar rörande por-

trätt af nedanuppraknade af dess forna presidenter:

friherre Erik Larsson Sparre d. y. (1624— 73);

friherre Ernst Johan Creiitz d. ä. (16 19—84);

Petter Silfverskjtdd ( 1 69 1— i 7 5 S) ;

friherre Johan LagerJIycJit (1701—74);

friherre Germund Carl CederJijehn (1717—89);
Eredrik von Post {^ii^d— 1805).

G. Granfelt.

Jur.drr, hofrättsråd i Åbo hofrätt.

Äbo.

Henrik So/ill>erg, född i Småland eller Blekinge 1737, död ^5,',

1792 i Gamla Karleby, Einland. Blockmakare. Inflyttad frän

Karlskrona till Sveaborgs varf och därifrån till Gamla Karleby.

Gift med Ingrid Olai Hagman^ född i Sverige 1734, död i Kalajoki

1822.
.

Eör upplysningar om föräldrarna till ofvannämnda personer

eller ytterligare detaljer om dem sjalfva blir undertecknad synner-

ligen tacksam.

Carl A. Sahnoiison.

Löjtnant.

Stora Bältgatan 29. Stockholm.

Porträtt sökes af:
1. Ryttmästare Gabriel Vult, nobil. Lillieswärd, f. 1654, d. 1695.

2. Hans hustru Catharina SiltVerström.

3. Öfversilöjtnant Elias Julius Lillieswärd, f. 1685, d. 1769.

4. Hans hustru Renata Catharina Fitinghoff, f. 1704, d. 1767.

5. Ryttmiistare Carl Julius Lillieswärd, f. 1732, d. iSoi.

6. Hans hustru (Baronessan) Dorothea Albertina Nicroth, f. 1733, d.?
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Löjtnant Magnus Gabriel Lilliesward, f. 1737, d.?

Hustru i i:a giftet Anna Elisabeth Kammecker, död 1763.

» ;; 2:a giftet Maria Catharina Tornerel"clt. f. 1735, d.r

Kapten Carl Gustaf Lilliesward, f. 16S6, d. 1752.

ILans hustru Gustat\iana Maria Planting-Gyllcnbäga, död 175S.

Hofjägniästarc Gustaf jNIagnus Lilliesward, f. 1720, d.?

Hustru i i:a giftet Magdalena Catharina F^ång.

s » 2:a giftet Margaretha Charlotta Sölf\erberg, f. 1735, ^••

Ryttmästare Göran Fredrik Lilliesward, f. 1724, d. 1810.

Hans hustru Brita Christina Behm, död 1804.

Löjtnant Jonas Fredrik Lilliesward, f. 1752, d. 1829.

FLuis hustru Christina Fredrika Taube, f. 1759, d. 1S37.

Friherrinnan Anna Eleonora Lilliesward^ f. Fabritius, f. 1691,

d. 1722.

Friherrinnan Anna Sophia Lilliesward, f. Lampa, f. 1707, d.

1772.

Öfvcrsten, Friherre Johan IvLignus Lilh.eswärd, f. 1739, d. 1794.

Hustru i i:a giftet Friherrinnan Elisabeth Catharina Margaretha

Hummerhielm, f. 1743, d. 1782.

Hustru i 2:a giftet Friherrinnan Maria Elisabeth Rosir, f. 1756,

d. 1S20.

Alla upplysningar om porträtt af dessa härofvon uppräiuiade per-

soner mottagas med största tacksamhet af

Friherre C. E. Vult von Steljern.

Jönköping.

9
10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

21,

22.

23-

I den Wadströmska porträttkatalogens tryckta del (St:m 1S94) finnas

under n:ris 3543 och 3544 upptagna i silhuett af öfverstlöjtnanten

Carl Bernhard von Born (d. 1790) och i gravyr af landshöfdingcn

S.- F. von Born (d. 1850), hvilka porträtt emellertid ur nämnda

samhng senare förkommit. Upplysningar om dessa porträtts vidare

öden emottagas tacksamt af

V. M. von Born.

Friherre, godsägare;

adress: Finland, Lovisa & Sarvlaks.

Sysselsatt med person- och lokalhistoriskt arkivarbete, anhåller jag

förbindl. att de personer, som till äfventyrs innehafva bref af eller

om manliga eller kvinnliga medlemmar af ätterna von Morian och

iwn Born — den nu lefvande generationen undantagen — ville

benäget därom underrätta pr adress

Friherre V. M. von Born.

Finland, Lovisa e^ Sarvlaks.
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Insända böcker

Jo/ian Ekehlads bref utgifna af N. Sjöberg. Med anmärkningar,

rättelser och tillägg samt register utarbetade efter utgifvarens död. IL.

Från Karl X:s fälttag samt lifvet i hufvudstaden. Stockholm 1915.

Pr. 6,75-

Karl XII i Ukraina. En karolins berättelse. Utgifven af Carl

Hallendorff. Stockholm 191 5. Pr. 4,50.

Bref frän Samuel Jhirk till Olof Hermelin 1702— 170S. Utgifna

af C. von Rosen. Senare delen i 705— 1708. Stockholm 19 15. Tr. 7,00.

(Anm. utlofvail af bibliotekarien S. E. Diing.)

Amiral Carl 'J\'rsinedens memoarer. I främmande land. I sam-

mandrag utgifna af Nils P>dman. Stockholm 1915. Pr. 5,00.

(Denna volym, som bildar fortsättning till den 1913 utkomna delen: Frän ka-

dettåren, är lika roande som den.)

Carl Gustaf Tessins dagbok 1748— 1752. Utgifven af Sigrid

Lcijonhufvud. Stockholm 191 5. Pr. 28, ou.

Fredrika Bremers hrcf, samlade och utgivna av Klara Johanson

och Ellen Kleman. Del. I, 1821— 183S. Stockholm 1915. Pr. 12,00.

Geijers minnen, titgiNna av Fredrik Böök. Stockh. 1915.

(Anm. utlofvad af doc. S. Castrén.)

Lars Jlierta. Riksdagsmotioner och anföranden. Tredje delen.

Riksdagarna 1S56— 60. Med understöd af stiftelsen Lars Hiertns Minne

utgifna af Gustaf A. Aldén. Stockholm 1915. Pr. 6,50.

Anteckningar och bref från Carl Johanstiden. Ur landshöfdingen

grefve Hans Waektmeisters den äldre papper. Af Hugo Wachtmeister.

Stockholm 1915- Pr. 5,00.

(Anm. utlofvad af kapten O. Kuylenstierna.")

Ur Fritz von Dardels album. BiUler ur sällskaps- och militärlifvet

från adertonhundratalets midt. Utg. af N. v. D. Stockh. 1915. Pr. 10,00.

(Detta roande album kompletterar pa ett utmärkt sätt de af X. v. Dardeh förut

utgifna volymerna Frit^ von Dardels minnen.)

Gustaf Cederstrom, Ströftäg och Funderingar. Stockholm 191 5.

Pr. 6,o3.

Stormän som jag mött jämte annat. Minnen och intryck af kam-

marherre il/(7!,v///i- La^^^erberg. L Stockholm 19 15. IV. 4,00.

(Den som last förf:s 5Götebors;,'are5', del 1 och 2 vet att man i hans sällskap

.ildrig har tiåki^Jt, han m.T, nu tala om besök hos Garribaldi, om >Gubl)en Sveds>

inträde i Svenska akademien eller ett möte med Richard Wai^ncr.)

Lorens Fasen d. y. Hans liv och konst. Av Sixten Strömbom.

Stockholm 191 5. Pr. 30, .o.
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Svenska slaktkalendern 191 5— 16, v^igi^v^n d.i Gi/sfaf ElgciisticiKir.

Fjärde årgången, Stockholm 1915.

(Efter ett års uppehåll framträder släktkalendcrii ånyo. S;ininia förträff Ii, ;.i

egenskaper äro utmärkande för den äfvcn denna gängen. 105 nya släkter af hvilka

65 icke \arit tryckta i någon jläktbok.)

Sve?iska släkter. Utgifna af Vilhelm Ljungfors. H. 4. Lund 191 5.

(För subskribenter 2,75, i bokhandeln 4,00.)

Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden. Af JuUy Ramsay.
Helsingfors 191 5. Pr. 10,00.

(Tredje häftet. Från Möller-Möllerswärd till Spåre.)

Kungl. Svenska Vetcnskapsakadc»iicn. I^crsoiförtcckningar ijjg—jgi^ utgifna af E. W. Dahlgren. Stockholm 191 5.

Jtigeristatcn. Anteckningar om svenska väldets skogs- och jakt-

väsen af Hugo Samzelius. Stockholm 191 5. Pr. 25, o^.

(.\nmhlan utlofvad af Gustaf Elgcnstierua.)

Östgöta nation i Lund 166S— 1913. Biografiska och genealogiska

anteckningar jämte historik. Af Au. Setterdahl. Linköping 1913-

Pr. 15,00.

Götiska förbundet 1815

—

1915- Göteborg 1915.

Von är dctr 191 6. Uppslags- och handbok över samtida kända

svenska män och kvinnor, utgiven av Erik Thyselius. Stockholm 191;.

Pr. 5,»s.

Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium med stöd af K.

Vitt.-, Plist- och Ant.-Akad. utgifvet af Sigtird Ctirman och Johnny

Roosval. Stockholms kyrkor, utgifna med bidrag af Samf. St. Erik.

Band III. H. I. Kungsholnis kyrka, bearbetad af Martin Olsson.

Stockholm 19 15. Pr. 4,50.

Anton Ridderstad, Östergötland II. r)stergötlands beskrifning med
de.ss städer samt landsbygdens socknar och alla egendomar. H. i.

StockJiolms Rad]ius ocli Råd. Festskrift innehållande magistratens

och rådhusrättens samt de äldre rådhusbyggnadernas historia. Pjeskrit-

ning af det nya rådhuset i kvarteret Fruktkorgen jämte byggets historia.

Förteckning öfver borgmästare och rådmän samt stads- och magistrats-

sekreterare från äUlsta till nuvarande tid. Utgifven till minne af nya

rådhusets invigning hösten MCMXV. Stockholm 191 5. Första delen.

Pris

K. Lifrustkamniaren. Märkligare nytt. Utgifvare Rudolf Ceder-

ström. Stockholm.

(Denna särdeles smakfulla, rikt illustrerade tidskrift i almanacksformat har redan

gifvit mer än den lofvat och har enstämmigt hälsats välkommen af alla Lifrustkam-

marens vänner. Eör S smä häften är priset 1,25.)

Spräk och Stil. Arg. 191 5.

(IMand tidskriftens talrika bidrag märkes sid. Ill o. f. >0m namnet OxiHsfic>fi<i>

af W. Wigert.)





/ -//

Jiihkrift for Stockholms stads tjanstciiuuis forciihig. Ärg. i

(iQii)—arg. 5.

(I>enna af C. K. Alfheini, sedan Henning' Karl.-^on samt lui Xils Östman
v;'.;ifna tidskrift inncliallcr en del vaidefulla per~0!ih;:-toriska uppfäster.)

Hemming Gadh. Kn statsman och prelat frän Sturetiden. Bio-

urafisk studie af Gottfrid ("arlsson. Upsala 1915. Pr. 5,^0.

Lydia Wahlström. Svenskar frän förra seklet, lliografiska studier.

I. Benjamin Höijer. Hans Järta. Stockholm 1915. Pr. 3,50.

(Anm. utlofvad af docenten II. Boreliiis).

Mimiesord ufvcr prosten Joliai: Ernst /Cictz, född den 6 sept.

1815, och hans broder, kyrkoherden l^rcdrik Rudolf ixictz, födtl den

6 se[)t. ICS25, samlade af Maria Kallenberg. todd Rietz. Simdsvall 191 5.

Svenska folkels undcrbar.-i öden. Av Carl Grimherg. Del. III.

(iiistav II Adolf, Kristinas och Karl X Gustavs tid. Stockholm 1915.

Sveriges deltagande i grefvefcjden. Af Z. G. Tidandcr. Gefle

1Q15. Pr. i,oc-

Ståndsstridens uppkontst. Ett bidrag till Sveriges inre politiska

historia under drottning Kristina. Av Birgo- Lövgren. Upsala 1915.

Skrifter utgifna af I-lamiUonska släktt^öreningen. I. Gencralfä!tt_\g-

mastarcn Ifiigo Jlajnilton, en karolinsk krigare och landshöfding af

1'er Sörensson. Stockh. 10)15. Pr. 3,73.

Frihetstidens Riddarhus. Några bidrag till dess karakteristik af

I/i/go I 'a lentin. Stockh. 1915.

Svenska sjöhjältar. VII. Flottan och ryska kriget 178S— 1790. Otto

Henrik Nordenskjöld af Arnold Minithc. Senare delen. Stockh. 1915.

Berättelser ur Göteborgs historia under envåldstiden. \\ //. Fro-

ding. Götel)org 1915. Pr. 5.75.

Linné i Stockholm. Af Carl Forsstrand. Stockholm 1915. Pr. 4,50-

(Grcfve Birger Mörner liar utlofxat aaniitla boken.)

Sveriges deltagande i sjuåriga kriget aren 1757— 1762 af Tcofron
Säve. Stockholm 1915. Pr. 10,00.

(li!n anmälan utlofvad af L^enerallöjtnanten G. Bjurlin.)

Kultur- och personhistori.-,ka anteckningar af kapten Oscar Fredrik

Strokirk. Örebro i()i5. Pr. 4,00 (genom fört'.)

(Förf. har h.^.ft tillganc; till familjepapper och riiddat en hel del traditioner.

l'et finnes åtskilliga sidor i denna l)ok som aro \ärda att beaktas.)

Kiiugl. Södermanlands regementes historia ijji—I<)I5- Af Karl

K:son Leijonhufvud. Del. 2. 1S16-— 191 5.

tSista delen, ilen biografiska torde enligt förordet lata vänta pa sig.)

Sveriges krig aren iSoS— iSoq. Utgifvet af generalstabens krigs-

historiska afdelning. Del. 6. Kriget i Norge 1808. 1 : Text. 11: Bi-

lagor. III: Kartor. Pr. 10, jo.

Program utgifna vid L^unds universitet l66j— iSöj. Bibliografi

at Pontus .Sjobeck. Ltmd 1915. Pr. 3,00.
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G('/f/>(f/\:;s Siiuls/nHio/ck /S()0—rgij. Minnesskrift af I.. Wahlin.

Meddelanden frän Svenska Jäksai kiiu^t. ' Xy följd. I: 36— 3S.

T,6. Riksarkivariens årsberättelse för 191.}.

37. Handlingar rörande arkivväsendet.

38. Smärre utredningar: Utredning ang. flottans station i Stock-

holms arkiv, af Severin Bergh.

Norske arkivregistratnr. Bind. I. Juu-ifj^nclsc över Ki-rkcbtykcr i

StiftsarkivcDtt i Kristiania. Utgit av Riksarkivet ved S. H. Finne-

Grouin. Kristiania 191 5.

Tyska härförare under världskriget af //. Stalhanc. Stockholm

1915. Pr. 2,0,.

Männen for dagen. Mackcnzen af major H. Stålhane. Stockiiohn

191 5. Pr. 0,50 öie.

Männen för dagen. Två balkankungar. Komiaiiiiu av Grekland
och FerJinana' a^' Jhili^arien. \\ kil. dr Olof Orström. Stockholm

1 91 5. Pr. 0,50 öre.





PERSON-REGISTER.'

(Registret upptager icke de namn soin förekomma i uppsatserna Stockholms Stor-

SkoLi och Upsaia (.'nivcrsitet vid iSoo-talets början, s. i— 50. och Svenskn familje-

namn, s. Sq— 131-)

Adeiheira (Joh. Fredrik.),

146.

Adelhjelm, Abraham, 1S6.

Adelraark, Anna Cli:a Soha.

59. 62.

Adler- Salvius. Johan, 205

— r>.iv 21S, 221, 225. 226.

22S.
"

A.f,^elius, Ter. 14;, 146.

Agardt/C. A., 16S.

Ahiilund. Nils, 132.

Akrell, Carl. 204.

Aldén, Gustaf A.. 275.

Alfheim, C. R., 277.

Ahnquist (Carl lönas Lud-
vig)."6i.

> H., S7.

5 Joh. Ax., 87, 204,

253-
Aiickarström (lalcob lohan),

Oi, 243.

Andersdotter, Margareta,

250.

Andersson, Anders, 247.
> ' Bengt Z., 173.

174.
> Nih. 133.
> Oskar, 200.

? Peder, 20S.

Ankersticrna, Claes, frih.,

85.

Anna. drottning af l!.ng-

land. 52. 53.

Anthelius, Olof. 200.

Apraxin, general, 195.

Arias, Alexander Gustaf,

191.

Artsjelovitj, .-\le\ander, prins

af Meliten, 58.

A.~cliling, C. I'.. 2-;4.

Atterstedt, Johannes, 248.

August Wilhelm, hertig af

liraunschweig-Wolfenbiit-

tel. 53-

.Vugusta. prinsessa af Meck-
Icnburg-Gustrow. ^i.

JL»aner, Annn. 220— 231.

Christina, 229. 230.

Gustaf, 229—234.
230 23iS.

Margareta. 229. 230,

238.

Märta. 229.

Sigrid, 229, 230.

232, 233, 234, 238.
: Sten, 230, 237.
> S"ante, 2 38.

I.arano.l", Gotthard Fredrik,

85.

Piarck, Samuel. gref\e. 58.

ISarckius, Nicolau?.' 55.

liark, .Sam\iel, 78. 86. 275.

ISarkius, 54
IJasch. magister. 54.

ISase, Jona^ 1'etri, 264.

Bcetz, Carl Johan, 269.
> Christopher, 269.

von Beetzen, Johan Henrik,

269.

von Betzcn. Balthasar. 269.

jliehm. Brita Christina, 274.

r.eijnotT, Emil. 242.

I

Bellman. C. M., 174.

Bendz, slägten, 255.
jiengtsson, Bengt. 205, 206.

liennet. Carl August, frih..

^5-
.

> Jacob Wilhelm, frih..

86.

Bentling, f. Knorring, Anna,

195-

lientzelius, Erik. 54.

Berg, Jörgen. 194.
: Tor. 260.

Bergh, Severin, 251, 27S.

Bergman. Torbern, 173.

Bergmark .Afjraham. se

.\delhjelm.

l>ergstrum. ]']rik, 203.

Bertiilsson. Erik. 247.

l!eseni. Juh. ("ph.. 195.

Bielke, C. G., 232.

Ture. 230.

von BiJang, kapieri, 195.
* - Anna .Margare-

ta. 195.

lUllberg. Chri-tina, 255.

Biron, Karl. i>rins, 69.

lihickstadiu;, C. 2.

Blum. Gustaf. 102.

Boethius. 1!.. 205.
- Dan. 136. 140,

145— 147-

von Boltenstern, Johan Carl

Thure. 86.

Bonde, Fredrik. 137.

Gustaf. 137,
' Karl Göran.
. Nils, 243.

af Björnö, Carl,

gref\e, 56.

af rjjörnti. Gustaf,

grefvc. 56.

Borelius. Hilma. 78.

von Born. Carl Bernhard,

274.
> » S. F., 274.
> » V. M., 274.

Iloström. II. J.. 204, 254.

Brahe. Beata Margareta,

229.

Eblia. 23:;. 237,

I

2;8— 260.

138.

160.

243-

') Utarbctadt af G. i:.

21
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Brahe, M., 230.

» Xilb, 239, 2.}i.

> Per. 239, 241.

Braunerhjelin, A.. 246, 247,

von ISrt-da. Carl IVfdnk,

59-

Breiiier, chirur;i;. 194.

» Fredrika, Sy.

Bricäkrtrn, Roland, 89.

lUiiick, Ca=per, 249.
> Christina, 249.

Brinckman (Carl GuätaP.

69.

Briiii,', S. E., 201, 203.

Brithelli, Sigrid, 1.

von Brunow, fiiiirik, 195.

Brunsted, kapten, 195.

Bruun, Johan (jail, 173.

Bundt, chirurg, 194.

Biinge, liarbro, 1S6.

> ?ilnrtcn, 1S6.

Burn-ian, Karl, 206.

Burmester, liavid, IQ3,

5 Juditha, 193.

Bybcrg, kaptcnlöjl.nant, 10,4.

JJygdén (Anders Leonardj.

Bäng, -Magdalena Catharina,

274.

Bödker. Cahiiel Christian,

S5.

Buök, Fredrik, 275.

v-alixtu,-^, Gecirg, 210.

Carl X GiL^taf, 245, 24O.

Carl XI, konung, 240.

Carl XII, konung, 51.

Carl XIV Johan, konung.
S2—S4.

Carl 1'Tedrik, liertig af IIol-

stein-Gottorp, ^6.

Carl Knuts?on, konung, 61.

Carl Philip, hertig. 133.

Carlson, B. J., 255.
E., 55, 58.

> Josef. 255.
Carls-on. Gottfriil, 277.

Cederhjelni, Gernuuul Carl.

frih., 273.

Cederströni, Gustaf, 275.
» K., frih.

"

87.

199. 230, 238,

276.

Cclsing, G.. 87.

Chalmers, \V.. 242.

Charisius. Carl, 241;.

Chesnocopheru^, 250.

Chretien, CJilli- Louis, 242.

243-

Christer Nilsson. 61.

Chri^tiernill, 149.

Collijn, 1., 262.

Collin, Carl Martin, 254.
von Cot/.hausen, Elsa. 238.

Coyet, Wilhelm Tulius, frih.

Crctlius, Fredrik Gabriel,

Cratoord, Göran, 247.
Creutz, Ernst fohan, frih.,

273-
Crontelt, Joachim, 186.

Cronstierna, Mårten, frih.,

C"zerniche\v, grefve, 69.

Dacke, 64.

D.evel, F. 1.., 17^, 174.

Dahlander. Axel "g., 20S.

Dahlljorg, Petrus. ^4.

Dalilgren, Al,r., 2,^272.

* t. W., 51, 172,

276.

Dalander, Elisabet Israels-

dotter, 250.
> Israel Andrex,

250.
^ Margareta Jsra-

elsdotter. 250.

Dalecarliuä (Svedelius), Ola-
us Andra?. 250.

Dalckarlia, ICli^abet, 250.

von Daun, .Sidonia, 229.

de Brun, öfverstelöitnant.

De Ct.-ct, Louis, 64.

de la Bourdonniere, Franc,

147.

De la Gardie, Adam Carl.

grefve, 54,

58.

> - > Axel Julius,

235-"

^ » , > Jakob, 235,
260.

^ > 2 Johanna
Eleonora,

grefv., 52.

Lo la Vall, Johan, S;.

de Puy Laurens, Joh. Jacob.

195.

de S:t Alllin, Henriette,

<'9-

de .S:t Mernin, 243.
de .Stael. madanie, 69.

Lrell, Tlioinas, S5.

I )union>tier. Laniel, 197.

l>uiing, jnliannes, 192.

Edman. M"^., 181.
» Joh.. 146.

l^hehorn, Jacon, 190.

Maria, 190.

l^lireidjorg, Jöns, 86.

Ehrencrona, Samuel V.iJii.

Gammal, S().

Ehrenstcen, Margaretha, 54.
Ehrensvärd, Carl August,

grefve, 67,

153-
» August, 263.

Ekströmcr. sliigten, 25^
Eltwers, envoyé. 55.

l'"lfvius, Gustaf, 250.

Elgenstierna, Gustaf", 179.

276.

I'"li;vsson, Philip, 1S7.

Elvius, Clara, 250.

Engelhard, kaptenlöjtnant,

194.

von l'^ngeströni, fru, 243.
1' > Adolf, 173.
' » L., 16S.

Engström, slägten, 255.
l''rdm:in, Nils, 275.
F,ricks('on\ Jurgcn, 102.

l'h'ik XIV, konung, 234,

,
237-

Essen, kaptenlöjtnant, 194.

Eurén, G., 150.

rabritius, Anna Eleonora,

274.

Falk. Pengt, 230.

Ealckenberg, -Sofia Catha-
rina. 194.

Falkenberg, Melcher, 137,

13S.

Ferdinand Albert T. hertig af

Braunschweig-Ltincburg-
Bevern, 53.

Finne-Gronm, S. II.. 278.

Mscherströni, Alexander, 85.

I''itinghoff, Renata Catha-
rina. 273.

Fleming, Clas, 137, 138,
180.'

I"len-burg, Xil-, 254.

Fiieger, Anna. 191.

» Catharina. 192.
» Elias, 191.

» Helena. 190.

> Juilitha, 103.

» Olof, 190— 103.

Flygare. jAndei-^, 248.

{•"orl.u-, .Sophia Juliana. 235.

Kornell. I,'.. 2<)5.

l''or.piart. .Martin. lOO.

af Forsell. Carl Gusraf. 66.
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af Forsell. Marie Louise,

65. 66.

ror-iuiid. J.. 173, 174-

Forsstnuid. Karl. 85. 277.

Fou<]uct. miniatyniialure.

243
Fraiick. släL;ten. 255.

\on Fraser. Kohliert C.u^taf.

l'rcdenberg. Johan Peter, 2.

272.

^"resck, Johannes, 191.

) Lari, 191.

Maria. 191.

Fröding. H., 242. 277.

F'uchs, 192.

chiriir^. 194.

* Peter [ohan. 192.

Cladh. flenirainc;. 277.

Gainsborough, 59.

Galizin. furste. 195.

Galle, Johan, S5.
"

Garlmau, kapten, 193.

Gebauer, Christoffer, 191.

Michael, 191.

Geiier, ]\rik Gustaf. O9.

GelPtröin. Nils CauLaf. 272.
> Zacliarias. 2. 272.

Georg, prins af l)anniark.

von Cierher, 'I age, 2()S.

Gestricius. Aiuireas llolgtri,

250.

Geting. I»orothea. iSS.

Gihson, kapten, 193,

Giesler, ]ohan. 85.

von Giesler. Peter. 85.

Gjurwell. G. Ch.. 60, Oi.

145-

Gobom. Nil-. 134.

Gran. löjtnant. 191. 192.

Carl Martin. IQI.

lohan Alexander. 102.

Granfelt. G.. 273.

Granius. Xico!au> Andrex.
210. 211.

Granström. (.. .K.. iSo.

Greifl, Anna. 249.

Griljoffskij. fiinrik. iqi.

Griboff.-kij. Carl lohan. IQI.

Grill, Adolph Ulric. 172.

174- 175-

Grill. Anna Johanna.

175-
: Kla^. 175.

Griniberg. Carl. lio. 277.

Grubh, NicolauD P.. 132.

CrönMan. C. 203.

Gudmunsuotter, Margareta.

1S4.

Guniér. magister. 231.

Giinthcr. paliu--. iSo.

Gusiaf U".\doP; 253— 2t.o.

Gustaf 111. konung. 78.
•'

Gu=taf Adolf, hertig af

Mecklenburg-Gustrow. 53.

133-

Gustaf Wasa, konung. 234.

237-
Giithrxus. Margareta. 250.

Gyldcnstolpe. C. E., grefse.

196.
1- Nils, grefve,

54-

Ulrik Nils,

grefve. 54.

Gvllenpamph. Fredriek. 7

v

Lars. 85.

(iyllenjialron, Märteu Jo-

hansson, 247.

Gyllenstierna, Göran Eriks-

son, 266.

Margareta.

265. 266.

Görtz (Georg Fleinrich).

frih.. ;v

flackert. Jacob. 195.

Hagen. f. Wadströni, F^len

172.

Hagman. Ingrid Cilai, 273
Hailendorff. Carl. 255. 275
llauiilton, C. D., 134.

Hugo, 277

Hedberg, Arvid, 26;, 266.

J. \V.. 1S9.

Jleden. Hjalmar. 233.

lledcnberg. Han-. S3.

I ledenjiieriKc. Alfrctl. 273.

Hed\ig I-"leoMora, drottning,

Hedvig Elisabeth Charlotta,

hertiginna. 78.

Hedvig Sofia, hertiginna. 52,

Heiikenskjöld. .Syster. 65.

Helnifeldt. f. Pfarr. Marga-
reta. 250.

Henck. i". Schröder. luliana,

82. •

Henning. Tol)ius. 1S4.

Henrietta Christina, {irin-

sesja af Wolfenbiittel. ^5,

56.

Hermelin. Olof. 78. 80. 27^
Hildetuand. 11.. 87.

Hjerta, Hans. 146.

Hierta, Lars, 275.

Hjarne, K., 165.
> Urban. 54-

Holmström, slägten, 1S4

—

1S6.

» 7\ndreas. 248.

» Johan Anders-
son. 248.

> ' Jonas. 24S.

Hoppner. John, 59.

Horn. Arvid (Bernhard),

grefve. 55.

Horn af l\ant.?ien. Gustaf.

S5.

Geete, Anna. 69, 1 Huhman. lunmy. 254.

70. iHumble. Gustaf Adolf. 55.

Hammarskiöld, .ätten, 260— | Huinmerhielm. Alexander,
frih., 54.

)^ Elis. Cath.

Margareta,
274.'

. » Hedvig
Charlotte,

54-
' Ulrika. 54.

Hunnerman. Carola-. 1112.

Hunteru-i. ].. 214.

Hyltén-Cavallius. H.. 273.

Hård af Segerstad. Peata

Luv.. 174.

HägerHyekt, Catharina Mar-
» Lorens. 205. 209.1 gareta, 54.

212.
I

Högwall, Jiengt. 58.

Ilartung. Ern-t Ludvig. 194. Höljer, 15enjamin. 133. 13(>,

Hasenkampff. ( ieorg !)ie-i 137—8— 9. 143, i;

Nina. 260.

Hans Kellarhals. 187.

j
Hansdotter. F^Iisabet. 248.

i Han^son, Elna. 254.

i
^- Erik. 206.

j

1 Peder. 206, 207.
5 Per. 247.

I i Pål. 206.

j

Haralds. Hj.. 213.

1
Harrig, .Vnna Maria. 190.

!
i Jurgen. 190.

i Hartman. professor. 211.

I
^ Johan. 212.

dric, 85.

i
Hasselgren. Ma^^niis Gustaf.

!

S7.

Hörberg. (Peri. 1O3. il>^.

Hööke,' Carl. 86.
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Indebetou, Goxe-^t. Sy. 27:!.

Isljerg. A. U., 20.;. 25).

Iser. Matthias, 5b.

Janscn, Heinrich. 191.

, -> Johaiin, 191, 192.

» Juigeii. 190.

i Nicoliib, 190.

» Recjinu Klisahcth.

191.

JaiiiOii, JohaniiL-f. 190.

Jcgermaii, fru. 192.

2 Carl Friedrich.

192.

i Johan, 192.

Jcrustedt, ^hirgareta. iS6.

Johan, hertig, 133.

JohansdoUcr, J5eata, 249.

Joliansen, Carohis, 191.

Jolianäon, Klara, 275.

Johansson. J-ars (.Lucidorj,

75-
» (Jonsson), Jonas,

251, 252.

Jolin, sL-igten. 255.

Jona', Petrus, 2cS.

Jonsson, fonas, ]9S—200.

y> bh.f.KjS.
von Jounger, Andreas. 193.

194.

Jung, Görel. 249.

Jäderhind, Ivan, 204.

Jöransson. Mats, 226.

Ivallenherg. f. Kietz. >hu:a.

277.
Kanunecker. Anan l.lisabelh.

274.

Karl IX. konuui;, b [.

Karl XIIL konuni,^ 67. (.S.

69.

Karlfeldt. K. A.. 74.

Karlsson, Henning. 277.

Karsten, C, 243.

Kasteman. Xic. Ol.. 147.

von Kaulliars. Jijhan l""red-

rich, frih., S5.

Kcllingius. lolian IVtri. 1S7.

Kessler, Maria Ro-ina. 272.

Kindberg, Aug.. S6.

Kjxruir, slilgten. 267.

Kjellin, Helge, 86.

Klelierg. slägten. 255.

Kleen," \V.. 84.

Kleuian, I-nien. 87. 275.

Klitgaard, C, 2()7.

Knös, Cail, 137.

Kolmodin. C >lof. 137.

Korsberg, l.ars. 249.

K(jtzel)ue lAugu^l l-'riedrich
|
Lilliesvärd. Klias Juliu-. 273.

Ferdinand), 60. \> Gatniel. 27;.

Kragge, israel, 85. .^Lillic>\vard. Gustaf Magn\i-.

Kristina, drottning. 04. ', 274.

Kri-tina. enkedrottning. 239. 1 » Göran Fredrik.

Kristoffer.-,-on. Karl. 20S. .| 274.

Krok, Samuel, 51. ! - Johan Magna-.
Kruse, Peder, 22O. j 274.

Kuylenstierna. ( >-vald. 77,1 ^ Jonas pTedrik.

82, 83.
. .

"
^7**-

von Königsniark. Amalia! Lilliesvärd. Magnus Gabri-

\Vilh:a, grefv.. 52. 53. |
el. 274.

Königsmarck. Aurora. 51. |
Lilljebjurn. F. G.. 69. 70.

I

Lind, Lars, 55.

Lindfors, A. U.. lOS.

JLafrensen. d. ä.. Nic, 205.

Lageri icrg, Magnus, 275.

Lagerllyclit. Johan, irih..

273-

Lampa, Anna .Sophia, 274.

Lange, Gustaf, 192. 193.

Larsdotter, Elisabet, 1S4.

Larsen. Regina Catharina,

192.

Larsson, Feder. 247.

le Feburet, apotekare. 194.

Leijonhufvud, .\xel. 238.
» Prita, 235.

F']eonora,

[54.
i Karl Kson.

277.

Sigrid, 275.
» Sten Kriks-

>nn, 234.

235, 238.

Lei'i,(n-:cliuld. ' arl fredrik.

85.

Lönngren. Anna -^iaria. 203.

Lerchens, dokt-^n. 2.'-;.

Lcszcyn^ki, .Starii ia ..s. ko-

nung, 53. 58.

Lcwenhaupt. ("arl (ju-taf,

grefve. 32.

Johan Ca<inur.

229.

Levertin. .\., 87.
> (Jscar, 72— 74.

Liden, J. ,\., 173.

von Liewen. Cliarlotta Ul-

rika, 56.

Liljegren, Johan Gustaf. 231.

252.

Liljekrantz, P>.. 135.

Lillie, Christina Pcata. grefv.

55-
-> Gustaf Helmer, grefve.

85.

I

Lillieswärd. Cail (ju.-^taf,

I

274.

i
Lilliesvärd. Carl Julia-. 273.

Linrotli, fröken, 151.

Ljungfors, \'ilhelm, 270.

L'unggTen, Gustaf, 254.

Lode, Ernst Johan, 85.

Loostrum, J^udvig. Si.

Lucidor. skald.se Iohan--<'n.

Lar..

Lucretia Magnusdotter 20S.

Lundberg, Petter. 83.

Lund(|\'i-:t, A. \'., 51.

Lundström, ICrik, J94.

Lustrim, Catharina, 194.

Elisabeth. 104.

» Erich, 194.

Erich Elia-, 104.

.Margareta, 194.

Liitzen. löjtnant. 192.

Liit/.ken, öfverste, 193.

Lylncker. Eric. 85.

Löwen. Freilrika, 139.

Lo\gre;i. Iiirger, 277.

Alagdalena Sibylla, herti-

ginna afllol-tein-tlotiMrp,

53-

Maijer. bd);in Friederik,

204.

Maleslierlie-. 243.

Manderstrom. Ludv.. 137.

Marat, 243.

Maria Elisabeth, hertiginna

af HoLtein-(Jottorp. 52.

53-

Martini. Cornelius, 2 I o.

^hlsson de lijame^n. C. I'

Ph., 150.

Mathew. nn\-, f. Shaw. 50.

i.Mathen), Harriet.

59, 61.

von .\Litern. Kinit. 203.

Matt/;on. lä-per. 133.

Meijerleldt" (Johan Äugi-D,

gretve, 58.

Mellin, Anna Maria. :'H-

Menlo--. lohan. IQ2.
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M..i;<.l-cn, kapioii. 195.

Mxl:i.'lN:oi>. l'.ihr. 133.

\I...!ccr. 151.

M.i.liii. J.aurentii!.-, 5S.

\!,.!lcr. f. Fnulsolin. fru. 194.

stabsfältikiir. 194.

\,.!i Miillern. Gustaf Hearik.

-S.

\l;;iitlic. Arnold. 67. 277.

Mv.rray, Adolf. 14S.

\!,.ii-dottcr, Anna. 247.

M.llcr. Ch\i:i, 2, 272.

Jacob. 272.

M. mer." Ad., 137, 160.

A. G., 134, !37-

Birger, 51.

iS.ipoIeon, kejsare. 82.

Naiickhoff, A. F., 173. 17|.

Villi., 59.

Neii^^én, Andes, 203.

N-^therwood. J \V, 14Ö.

Ntukirch. guldarbetarc. 194.
' köpniaii. 1^4.

Nieroth, Dorothea .Ml^er-

tina. 273.
Nils Nilssons adl. .Ttt. 179—

iS6.

Xilsdotter, Gutliarina. 251,

252.

Nilson, llotwed, 234.
Nilsson (Silciiius), Nil> 17g

--1S4.

Nisula, Eiis,\bctli Tetcis-

dotter. 194.

von Nolcken, ftih., 69.

Nordenskjöld. Otto Henrik.

67. 6S.

Xordlindh, Daniel. 53, 55.

.56.
Nordmark, /.akaria^. 140.

203.

Nycander. t >.. S7.

Nygren, C. K., 72.

Oliveblad. Ma-niK, 50.

'JJof-son. P.ir. 24S.

Olsson, Martin. 276.

<->polinska. Catharina. 53.

Österman. Gabriel. 190.
^ lohan. 190.

< Uto. chiruri;, 194.

< '\enstierna. A\el, i;ref\e,

132. 196. 207.

20S, 210— 15.

21S. 221.225,
226, 22S. 259.

' 15cni!;t. qrefve.

5s:

Oxenstierna, Gatbarina

Charlotia.

Srefv.. 5S.

Eva, 75, 76.

Gabriel. 231.

lohan. ijrefve,

197.
> Sigrid. 231.

von Pa.eiielbel. Caroline. 69.

Philippine.

69.

Pacius, Jiib.us. 212, 213.

J'ahnfelt, Gustaf. 53.

Palmgren, iNlagnus. 1S6.

Pab.nschold. E.. 132.

Pasch, El., 173. 174.

3 d. y., ]>orens. 275.

Pedersdotter. Margareta,

205.

Peringsköld. Jolian, 55.

Per-;on. OJot'. 206.

l'eU-r-on, Jc>hannes. 190.

l'eter, 190. 19 1.

Petr.-.ju \ professor. 211.

Philippa. drottning. 61.

Piel, Albrecht. 193.

Pieper, ka])ten, 193.

Viidreas Samr.el.

193-

Pipei. Carl. grefve, 55.

Plant ing-Gyll en baga, Gusta-

viana Maria. 274.

von Ploiiigren. liirland. 272.

F'ochet. André. 243.

Pollet, loli.in Frans. (»9.

I'os>e. It._';:ii. Nilsson. 230.

von Posr. !'reurik, 273.

\oi\ Psilanr.er, Gustat'. 67.

Pal^^on. liavis. 206.

Vjueneday. teeknare. 243.

Ramel. Otto Malte. frih..

80.

Ram-ay, |ully. 276.

Regnér. adiiinkt. 128.

Rentel. kapten, 192.

•> Nic<jlaus. 192.

Retzell. liriia Catharina. 103.

Reuter-v.ird. Anders l'redrik.

243.

Re\eM'Jo\\. Heinrieii. grefve.

5 3-

l^cvnold-. .^. \V.. 50.

Ril'ibing. Ron. 133.'

Ridder. .\rend. 105.
•' Johan. 195.

jRidderbtad. .\ntnn. 03. t'4.

'270.

ividderstolpc. .\\el, grefve,

196.

Riet/, FVedrik Rudolf. 277.
-' Johan ]->n--t, 277.

Rilsch, löjtnant. 191.

Gerdruta. 191.

Rinman. S\en, 173.

Ritter, chirurg. 194.

Ritteishusius. Nicolaus. 239
—41.

Robespierre. M. M. 1.. 243.

Robinson. f(.'hn. 3''-

Roffer. David, 190.

F^va Rosina. 190.

Roland, madame. 243.

\on Roland, Carl. 201.

Roselin. Johan. 187.

von Rosen, (,'arl. 78. 86,

275-

R(;sén, Gustaf. 137. 138.

^
J. A.. 254.

Rosenhan.e. Sclierir,g. 1O8,

204.

Rosenlindt. Johan. 187.

Rosir, Maria Elisabeth. 274.

Roslin, slägten. 1 86— 188.

Rost, chirurg. 194.

Rudbeck. Joh.. frih.. 87. 202.

206.

Rudelius. Folke. b8.

Rud(,>lph. Johan, 85.

Rumi>f. Wilhelm, 56.

\'on Runge (Rungius). Wil-

helm. 68. 6g.

Rydström. Ada. ()3. 04.

Ralaml). liror. 203.

Riittvicensis. Andreas Dani-

el is. 2sO.

Säck. Cail Philip. 55.

Sahl. Anders. 247.

Salmon-on. Carl .\.. 273.

Salt/er. cliirurg. IQ4.

Sam/elius. sla;;"ien. 267.

> Hugo, 267, 276.

Sandzén. sl.Tgten. 255.

Sass, Caspar. 190.

' Dorotea. 190.

Saxenberg, Jeannette. 249.

.Scheding. Filip, 226.

Schipper, Catharina, 192.

Christianu-. 190.

i F>ich. 190.

Schmitt, Lorenu. 85.

Sclmeidler. Chr., 2t)3.

Schoning. kapten, 191.

> Carl Gustaf, igi.

Schwaii. Han- Niol.. 144.
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von Scll^^'an. uf\er-te. 195.

Schwarl/. Joh.. 194.

von Sch wartze;. Johan Chri-

stoffcr. S5.

Schädcr. Ji.hannes Stoj.ha-

ni. 239.

Scliön, Gustava, 143.

» Tohan. 143. 144.

I4S.

Sehnian. 146.

Seryel (Joh.. Tohia<). 159—
162.

Sernander, Sanuieh 250.

Sernäkuld, Samuel, 250.

Setterdahl, Ax.. 276.

Sigismund, konunj,'. 6jl.

Silfverhielm, Gciran, fiih.

243. 244.
* Göran Ulrik,

frih., 59, 60,

61, 62.

> Harriet, frih:a,

59-
T R-arl Jolian,

frih.. 244.

SilfverschöJd, X. A., frih.,

Silfvcrsköld. Nils Peterson.

S6.

Silfver.^kjöld. Peter. 273.

Silfverstolpe. fru, 243.
Silverstolpe, Axel Gabriel.

135. 1
3S. 169.

» Brita l^li^abet,

146.
» Fredrik Samu-

el, i35> 13^-
» Gustaf Abra-

ham, 134—
171.

Karl, 133.

Silfverstrr.ni, Catharina. 273.

Siller, GeC)rL;, 193.

' Johan Gottliel\ 193.

» Maria, 193.

Silow, älri':;ten. 254.

Simoni;. Joliannes. 209.

Sjöbeck, Pontus, 277.

Sjöberg, X., 275.
Sjögren. .Arthur. S4, 262

—

66.

Sjöström, Carl. 254.

Skjöldehrand, .\. V.. 141.

Skunck, Nils I'er--~on. iSi.

182. 183, 185.

Skute (Skuut\ Catharina Is-

raelsdotter, 184.

Skute, Israel Pedersson, 184.

.Skutenhjclm, ]ohan, 249.
- Mana, 249.

SlaJerbach, Gcor^^, iqo.

.Sladerbacli, Nicolaus. 190.

Sofia P.leonora, prinsessa af

Ijraunschweig-Liineburg .

-Bevern, 53.

Solilberg. ifenrik. 273.

.Sondel, Johan. iS8.

Soop, Carl Gösta. frih.. 52.

Sojjhie -Anialie, prinsessa af

Ilolätein-Gottorp. 53.

Sparre, Erik, 230.

.Erik Larsson, frih.,

273-
> Gabriel, frih.. 85.

s (af Sundby). Erik,

grefve, 52. 54.

Sf)rintzel. Maria Christina,

139-

Stackelberg. Adolf, gref\'e.

.Stackert, öfvcrste. 193.

Stenbock. Carl Magnus,
grefve. 52, 75,

87. iSq. 229,

25S.

Christina Cat-

harina, grefv..

55-
» Erik Gustaf,

grefve. 52.

> Katarina, drott-

ning. 64.

Magdalena,
grefv.. sS.

" Magnus, grefve,

75- 76.'

Stenhanimar. lohan. 137.

Sternack. Georg Gu<tat, 192.

Stiernschökl, Nils. 133.

Strengh, magister. 55.

Strid.~'.>erg, Ilaqvin. 54. 55.

Strokirck. Joacnim, 200.

Strokarch, Michael. 206.

Strokirk. O.^car Fredrik.

277.

Strömbom, Sixten. 87, 243,

27.V
Stuart, sergeant. 192.

Sture. Christina. 231. 23S.

Stälhane. H.. 278.

Sundewall. Matthias. 175.

1 78.

.Svanehjelm (!-ivan'. lohan.

184.

Svedberg, Jesper. 55.

.Svedelius. .\nna. 2.\-,, 249.

250.
f Daniel .Vndreie,

2c:o.

Svedenljorg. himanuel. 60.

Svederheini, Carl I)idrich.

^5-

Sylvén. shigten. 25 t.

Säve, TeotViin. 277.

Söderhjelm, Werner. 72,

73-

Södersteen. IL, iSo.

Siilfverberg. .M argare th.

i

Charlotra. 274.

1 amm. G., frih.. 86.

Tandefelt. kapten. 195.

» Adam Johann.

195.

Taraval. G.. 2(15.

Taube. Christina l-"redrika.

274.
> Signe. 7°-

Tegel, Erik Jorensson, 20S.

209.

Terseru;. Margareta. 250.

Tersmeden, Carl, 275.

Fredrik, '86.

* Jacob, I.

' I.ars Gust.. 148.

Tessin, Karl Gust., 162, 265.

> Nicod.. 162.

Thani, Peter. 137, 146.

Tliermoenius, Anders. 250.

Margareta,

250.

Thewiz. Johan. 247.

Thiel. knrporal. 102.

' Carola-. 192.

Thilnian, Hakan Larssnn,

8v
Thorild (Tlioma^t. 60, 02.

Tiiyselius, lirik, 276.

Tidander. L. G.. 277.

Toll. Erik Ludvig. 86.

Tomasdotter. Elisabet. 187.

Tomson, musikant. 55.

Torelius. slägten. 255.

Tornerefelt. .Maria Catha-

rina. 274.

Tornerhielm. .\braham.

86.

Tor-ten~on. Anders. gret\e.

55-

Treffenberg. C. 254.

TrelTenhielm. Carl. 102. 103.

von Troil. Uno. 140. I47-

Troili, Uno, 86.

Troilius. lunfred. 250.

.~iamuel. 140. 2^0--

Törnehjelm. Knut Peiicr--iin.

184.

> Mårten. 5(1.

Törneqvist. Johan. 85.

Törn^chiar. Knut PedersrDt?.

se Törnehielm.
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l\l.uii, Kridr. Wilh.. 195.

I . l.i, 'lorjten. 255.

:,j L",-^b^ Carl, 63, 65.

I liika Kleoiiora. d. a., drott-

ww-, 51, 52.

I ;..'.iiicr. \V. A., 79.

i ii:;iidor-Sinnrx-us, slagten,

7^-Si.
riidciiia, Elisaljet. 191.

Ij/inark, G., 64.

\ ;ilentin. Hugo, 277.

Xalriansdolter, Brita. 245.

\":ilriaiissoii, Isak, 245.

\ ailriiinsson, Per, 245.

von Venediger, j^ciifral-

uiajor. 193.

von VitinghotT, adjutanl. 193.

Vo;^'elius, Laureiitiuä llart-

wig, 193.

\'iilt vou Steijcrn, C. E.,

frih., 274.

>\ aclitmcislcr, Axel, grefve,

^235-/
* Fredrik

C:son, grefve,

82.

j Hugo, 275.
Wadströni, Carl Ik-rnhard.

172— 17S.

Wadslröin, F. \V., 173, 174,
5 Karolina Aa-

giHta. 176.

Wagerslcin, Tohau Lorentz,

86.

Wahlitedt, slägtcn, 255.
Wahhtröm, 1-ydia. 77. 7S.

Wallenius, Ericu? Miehaelis,

230.

Waileiiäleen,
J. A., 87.

Wallcnstcrn. Carl Gustaf. I af Wetterstedt. Erik. 147.

195.
I

^
'

' Gii:Uaf, 147.

Wallen-tern. Heinricli Jo- i Weiit/.el. Gu^;af Heinrich,

hann, 195. I 192.

Waller, slägten, 245—250. i
Widcrjtruni. Karl. 1S9.

' Anderä, 24S. iWielke, Anton. 24S.
' Erik, 245. '- Olof, 24S.

Walleriansson, Anders, 245, ! Wigert, \V.. 276.

246, 247.

Wallin, |. O., 243.

Wallmark, P. A.. 175.

Wedenian, Heinrich Johann,

195-

v. Wedemann, Ulricu Eleo-

nora. 195.

Wei^e. P. F.. 193.

Wennerberg, Gunnar, 70,71.

f. Klingitedt.

Sam, 71.

Werner. K. F., i. 134.

vun Wcrnstedt, Kristoffe.

20S—21 1.

" > Magnus,
20S—21 1,

215, 21S,

Wertmiiller, Adolf Ulrik,

174.
> Catharina.

iSS.

C. H., 173,

174.
j Gustaf, 173,

174.

Westerberg, A. F., 173. 174.

G. B., 173, 174.

Ulrika, 176.

Westerling. 1 oackim.se Cron-
felt.

i
..

Westerstrand. P.. 1 51.
j
Odmann, Samuel. 86.

Westing. kapten. 194. JGrström, Olof, 278.

Westnian, kapten. 191. Österlund, Johan, 63.65
Westrin, Th., 52. I Östman. N'ils, 204, 277.

Wijkman. Sven. \.\h.

Wijkmark, H.. 86.

Wikmansson. Jc)h.. 151.

Kristina

Marin.. 151.

af Winklerfeldt, Johan Mi-
chael, 86.

Witt, kornett. 192.

Wolinsky, guvernör. 191—
193-

Wrangel. Charl. l'^leon.. i 78.

'

^
F. U.. 196.

i af Adinal. Georg,

frih.. 83.

Wrede. Sojihia. 54.

Wretman. Fredrik. 173. 174.

1. L.. 173. 174.

Wulf^midt. Maria Philip.-

dotter. 187.

Wählin, L., 278.

Zenius, Olof, 203.

Zethelius, Gustaf. 242. 243.

Ziervogel, Sam. Er., 151-

Allongrcn, Maria Christina,

87.
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INNEHALL.

Namnlistor öfver officerskårerna, vid S\enska ?. k. Männingsregenienten till hä;t

och ståndsdrajioiier under ?tc«Ta nordiska kriget. Af J'. Hantilton, C. II.

Kreiiger och E. Liij\'>iliiifritd. (Utgör första och andra häftet.)

Omkring Sigurdsstenarna. Af -S". //. .-ididyspanc I.

Ett bref om ]5arbro StigsdoUer. Medd. af Gottfrid Carlsson 31.

Ur Anders Anton von Stierninans hrefväxling. Af Sevc'rin Bcrgh ^^4.

Otto Kiigelherg j. Af ^'. Indi-bcloii
5.J.

Svenska infantcriofficersuniforaicr omkring 1300. Med(L af T. J. P. 61.

Karolinska anekdoter fvAn frihetstiden. Utg. arf Ildlgc .-llniquist 66.

Gustaf Vasa pä lit de parade och hans griftefiird. Lucas Uphalls berättelse niedd.

af 6-. .1/. 5 104.

Tvenne porträtt af Magnus Stenbock. Af licinlt. Stenbock ili.

Personhistoriska Samfundet 57.

Svenska porträttarkivet 58.

Personhistorisk litteratur 116.

Frägor 59, 137-

Insända böcker 14 i.

Register 143.

Rättelser 146.

Illustrationer.

Porträtt af A. A. v. Stiernman. II. J. Sievers, tva af Magnus Stenbock samt (i

texten) af O. Kugelbcig. Karta till 'Omkring Sigurdsstenarna', v. Stiernnians exlibris,

infanteriofhcer i uniform. Gustaf \'afas begrafningskrona, han:^ svärd och spira, drottning

Margaretas krona och spira.
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i

l-^öreliggande namnlistor grunda sig huvudsakligen på liand-

lingar i K. Krigsarkivet. Visserligen skulle de kunnat fullständi-

gas genom undersökning av även riks- och kammararkivens sam-

lingar, men utg., som i regel ej haft tid däriill, ha ej velat upp-

skjuta med denna komplettering till o\'iss framtid utan föredragit

att utgiva listorna redan nu såsom en ram till bruk vid \-tterligarc

forskning i det karolinska tidevarvets personhistoria, därmed full-

följande major E. Linds av Hageb\' uppslag i Personhistorisk tid-

skrift 1906 och 1908.





Upplands tremänningsregemente til! häst
{C. 1). N. 12 i K. Kri_n>aTkivct)

Av

C. H. Krciigcr.

Regementet uppsatte^ av ni^Hi.iIlare \il\ Jjvreg:tet till häst (501 luan') och

Ostgöta V.nvallcrirey.te (333 man^ första gånjjen l'/00. Dlev med sin huvuddel

fduget vid 1'ollava— Perevolotjna 1709 och med en miiidre del vid Rigas dai;lingan

1710. 1712 uppsatte; deteaiiima för andra gängen. Ilöoten 1719 blev det upplöst,

varvid en de! av man-kapet blev understucket under 1'pplands Stnndsdiag.-reg:te.

(S kompanier.)

Regementschefer.

Kriisc av Kajbala. Karl Gustaf: frih. överste och chef '^
7 1700;

gen.maj. '-/6 1706; fången vid Perevolotjna ',7 1709; vistades

under fångenskapen i Alo.skva; hemkom 1722.

vo]i Kdhlii\ Fredrik: frih.; från överste och chef för \"åstgöta

tremän. t. fot chef liär sen. fm. -^2 171 2; kon. fm. ^',4 s. ä.;

gen.maj. ^ 7 1712; avsked 17 16.

Bjclkc Karl Gustaf: greve; från öv. lojt n. vid Smalands ka v.reg

överste och chef här V12 1716— -^".'9 1719 d<'i reg:tet upplöstes;

sedermera gen.major och landshövding.

Sekundöverste.

Koskull., Otto jo/iau: frih.; gcneraladj.; sekundöverstc här kon.

fm. 5/1 1713: chef för Ostgöta kav.reg:te u 17 16.

Överstelöjtnanter.

Bildt. Daniel: gcn.adj., öv.löjtn. här kon. fm. ^-°.^ 1712; sekimd-

överstc vid Skånska ståndsdrag.rog:tet -^3 17 13.

J\)ssc- av Säl>y, J/au/wts: från r\'ttin. vid Li\Tcg. t. h.: ö\-.löjtn.

här 5/2 1712; transp. \'åstg. ståndsdrag. "10 s. ä.

I

—

1Ö077I. J'c-)sonl!is/ivisk lidskrtfi igij. /'i'i.





2 Uppl. 3mr. t. li. ^
'

/

Rtntcr, Gustaf Henrik: frän ryttni. vid Ostgöta kawregue; major

här kon. fm. ^/^ i/Oo; öv.löjtn. kon. fni. ' 6 1703.

Riddcrgroil (före adl. 171 5 Groll). Petter: frän drabanterna o\'.-

löjtn. här kon. fm. -
j 1714; avsked med överstes rang ^'^

r>

1719.

5^?t/', A'^;-/ Filip: frän Livreg. t. h. öv.löjtn. här '-^
3 1705,; be-

grovs i staden Kusemin -^ j 1709.

Spois., Axel: greve; drabant; major här kon. fm. -+,7 1703; öv.löjtn.

^5/2 1709; fangen vid Pultava ^^^'ö
('/V) 1709; överstes karaktär

1720.

TsehajiiDier, Iliob Henrik: frän korp. vid drabanterna öv.löjtn.

här kon. fm. ^"/lo 1713; sekundöv. vid Nylands och Tavastehus

reg:te t. häst; kon. fullm. ^^, n 1713.

Weiniersteilt, A/ulers: öv.löjtn. här '^7 1700; överste och chef

för Upplands ständsdrag.reg:te ^ ^ 1703.

Majorer.

Bock, Otto Ma<^ni/s: major efter Storckenfclt för 3 komp. rekry-

ter.

Hainiltoii, Johan Henrik: frih.; frän sek.ryttm. vid \'ästgöta

kav.reg:te major här sen. fm. febr. 17 12, kon. fm. -''''4 171 2;

kvarstod pä extra stat efter sept. 17 19, da reg:tet blivit under-

stucket under Upplands ståndsdrag.; avsked '-',3 1721.

Keuter, Gustaf Henrik: se överstelöjtnanter.

Säck, Axel: se överstelöjtnanter.

Storckenfclt, Johan Claudins: major och chef for 3 komp. 280

mån beridna rekryter, som pa sommaren 1708 voro i Livland

för att marschera till konungens arme, men hindrades därifrän

av fienden.

Strijk, Gotthard; frän kapt. vid Diickers drag.reg:te major här

^5/2 1709; fangen vid Poltava -^ 1709.

Regemcntskvartermästare,

Borgstedt, Johan: föreslagen till regkvm. efter Schröder -^ 17 13

(se löjtn.).

Broms, Karl: löjtn. vid Östgöta kavalleris fördubbling; regkvm.

här med kon. fm. ""', 1700; transp. till Upplands ståndsdra-

goner före --/''. 1703.
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,t- C7(72r, Colling: föreslagen till regkvni. här 1713; antagen till

rcgkvm. efter Willeniscns "',5 1715; var r,egkvm. till --'6 1717

(se ryttni.).

I.Iflitrg, Jakob: regkvm. ','7 1703, ryttm. =^'6 1704 (se ryttm.).

i','!li)i, X/Is: regkvm. -'
>, 1704, ryttm. '''3 1705 (se ryttm.).

i;'r//f/mx, Petter: regkvm. kon. fm. "'12 1705 (se ryttm.).

Hack, MicJiacl; regkvm. kon. fm. '^ s 1706 (se ryttm.).

Hh-iiniicyJiielvr. Xih: frih.; tjänstgjorde som regkvm. här frän '^'i

1719, föreslagen till regkvm. -\o 1719 (se löjtn.).

Lillin, Jakob: tjänstgjorde som regkvm. ^^/^ 17 13 (.') till ^,7 1713

(se kornelter).

Ridderboj-g, Jakob: regkvm. i april (.') 1709 (se löjtn.).

Sikrodcr. JLrik: från IJvregrtet; föreslagen till regkvm. här i aug.

1712; var regkvm. här ='+/i 17 13; hade (före) 3;6 17 13 avgått

som sek.kapt. till Skaraborgs rcg:te.

Siobeyg. Jonas: föreslagen till regkvm. här ^^,'12 1714 (se löjtn.).

Stuiuberg, K/as: regkvm. kon. fm. '/a 1705 (se löjtn.).

Wennerberg, Håkan: från löjtn. vid Smålands kav.reg:te; före-

slagen till rcgkxm. har -Vi- 1717 och '^
'^ 1718, regkvm.

här, död 'Vi 1719.

Willi-j/isens, Magnus: regkvm. '\ 7 17 13 (se ryttm.).

Regementsadjutanter.

.Igrell, Jo/ian; var regadj. vid den del av reg:tet, som var i Riga,

i januari 17 10.

Di/in, Karl: regadj. (/-,ö.') -^ 7 1704; kornett kon. fm. ''12 1705

(se löjtn.).

fnnctrd, Petter: föreslagen till regadj. 1713, 1715 och 1716; tjänat

som regadj. sedan '-^n 17 14 (se kornetter).

Hack, Michael: regadj. '^
7 1702; löjtn. -^'.ö 1704 (se ryttm.).

Ilelajid, Martin: var regadj. 1706; föreslagen till kornett '-* o 1706

(se kornetter).

ilellerstedt, Karl: reg.kommissarie här; tjänstgjort en tid som

regadj.; regadj. kon. fm., -^/n 17 17; avsked ^^5 1719-

Ltiiander, Jean: regadj. 170Ö; kornett '-3 170S (se kornetter).

/ii'-g, Erik: regadj., kornett -^U 1703 (se kornetter).

I.uudgren, Anders: regadj. '''2 1716; konfirm. fm. ", s 17 16 (se

kornetter).

iuiberg, pjik: var regadj. 1709; fången vid Poltava (se kornetter).
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Ryttmästare.

Appelhoi/i, Anda-s: löjtn. vid Livreg:tet 1679; länmad-e rcgitef

s. ä.; ryttm. här l^on. fm. ^^,'9 1700 död före ^'^/i 1703. I

Barck, Jo/ian {Jea)!): ryttare; korpr. ; kvarterm. här 1706; fangen j

vid Pohava 1709; rymde 17 14; som löjtn. här äter trätt 1

tjänstgöring m/^^ i 7 14; hos K. M:t förci;lagen till löjtn. ^^ (-'"
:) ,_

1714; deltagit i fälttåget i Norge 1716; konfirm. fm. ",'s 1716:

föreslagen till förste ryttm. ^^/^ 1716 och '7/3 1718; var ryttni.

17 19; transp. til! Västgöta tremänn.reg:te till häst i sept. 17 19;

avsked "/ic 1721.

Bergh,, Kari: adl. Lcijonndlcr : fältväbel vid Diickers reg:tc;

fången vid Poltava; r\'mde frän ryssarna i okt. 1709; kornett

1709, löjtn. 1 7 10, ryttm, senat, fm, 17 12 allt vid Smalands

kav.reg:tc, med vilket han deltog i slaget vid Helsingborg;

transp. hit till ryttm. kon. fm. --; 10 1717; avsked med majors

rang 3-^ 17 19.

\_B}-andtöi'rg\ Arved: sergeant vid Upplands rekryter, som gingo

till Riga 170S; regadj. vid Livreg:tet till häst ('-?) 'V3 1 7 10;

löjtn. 'i". 6 171 1 ; anhölls om fm, till ryttm, för honom här

i aug. 1712; avsked frän Livreg:tet som otjänlig ^,'10 1716;

ryttm.]

Bratt, Edvard: kornett vid Västgöta tre- och femmänn.reg:te till

häst ^,'9 1700; löjtn. -^'7 1701; åtföljde rekryter till armén

1704;. var löjtn. här 1705; r)'ttm. med kon. fm. ''/s 1706;

var i Sverige och rekr\'terade 1707.

de Brefort, Sinuvi Aiignst: född i Hannover; tjänat i 1'rankrike

vid greve de la Mareks reg:te i f\Ta är; löjtn. vid Sachsiska

regrtet: vid överste Clausens kommando vid grenadjärbat.

;

föreslagen till ryttm. här 'iio 17 17; andre r\-ttm. här kon. fm.

="5/10 1717; avsked J^y 1719.

von Bröi/isen, Adolf Fredrik: från Livland; underofficer vid

major Scludenburgs t)'ska bataljon; fänrik kon. frn.; fangen

vid Weroria '^ 10 170S; r\-mde och återkom till Sverige i

slutet av år 171C; andre ryttm. här med kon. fm. "/o 17 17;

förc-slagcn till förste ryttm. ^/y 1719; av.sked -\°'o 17 19.

Jydfver/eidt, Petter Gustaf: volontär vid Närke-Värmlands reg:te

1698; korpr. i juni 1690; rustmästare i now 1699; koi-["ir. \ id
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Skånska ståndsdrag. '5/12 1700; rustmästare 1701; kornett

kon. fm. ',0 1703; löjtn. V 9 1705; tre gånger sårad; efter

slaget vid Poltava på grund av sina sår perniittcrad att följa

konungen över Dnjepr till Turkiet; • ryttm. vid Smålands

kav.reg:te 3 V, 1714 kon. fm.; ryttm. här kon. fm. " (-''?) 6

17 17; begärde avsked 17 19; rcgxhcfcn föreslog 3'^ 1719 att

han blir major och får avsked»; avsked med majors rang

3-
/g 1 7 19.

Bahr, JoJian: tjänade sig från menig upp till fänrik i holländsk

tjänst; fänrik vid Närke-Värmlands reg., kvarstod som sådan

i fem år; föreslagen till kapten vid fördubblingen av Närke-

Värmlands inf., föreslagen till ryttm. här ^'9 1700; namnes

som ryttm. vid reg. samma ar, men lämnade denna beställ-

ning före '7? 1701, major vid Närke-\'^ärm lands reg. ^ ^

1706.

Cedervall, Adolf: från 2. löjtn. vid Livreg:tet; ryttm. här kon.

fm. "12 1705; stupade vid staden Stari Scnschari '-\'o 1709.

/(• Clair, Colling: volontär vid Livgardet 1703; förare vid överste

lieckers värvade inf.reg:tc 1704; fältväbel 170S; fänrik vid

Björneborgs läns inf.reg:ie 1710; löjtn. vid generalen greve

C. Nieroths frikomp. 171.1; deltagit i striderna i l.ithauen

och Kurland, belägringen av Riga och striderna där samt vid

Pelkene; två gånger sårad; kapten vid C)sterbottens fem-

männ.inf.reg:te 17 14; som reg:tet i slaget vid Storkyro blev

alldeles skingrat, antogs han här som rcgkvm. "5 1715; före-

slagen till ryttm. --''7 1716; ryttm. kon. fm. -'<; 1717; avsked

3% 1 7 19.

Dijntz: ryttm. här; hade ett komp. i Riga 17 10.

j)rakeiihii'!i>i, Johan Kristofftr: från löjtn. under Adelsfanan;

ryttm. här med kon. fm. ^^9 1700.

lien: ryttm. hår; hade ett komp. i Riga(?) 1710.

Elfberg, Jakob: född i Västmanland; korpr. vid s\enska Adels-

fanan; kornett hår med kon. fm. '»3 1701; löjtn. kon. fm.

^/lo 1701; rcgkvm. '
7 1703; ryttm. med Rehnskölds fm.

"',6 1704; konhrm. fm. 9/9 1704; hade med 100 ryttare en

strid mot 3.200 polaclcer i närheten av staden Kowal frait

kl. 7 fm. till 4 em. då fienden drog sig tillbaka •*
; 1705;

vid Weichsel tre mil trån Karczew fangen av sachsarna -"V

1705; återkom; utsedd att värva i Sverige -' .^ 1706; fången

vid Perevolotjna '7 1709; kom till Tobolsk "
> i/ii; hem-

kom 1722.





6 Uppl. 3mr. t. ^^'. f

de Feir: kapten har; hade ett komp. i Riga 17 lO.

Flaiick, M. Johan, {lilnrtaisoti): muslceterare vid Gardet 168G:

var drabant (vid början av kriget) i fyra ar; deltagit i slagci

vid iXarva; langen vid Perevolotjna; rymde; kornett vid greve

Strömbergs reg:te; sck.kornett vid Södra skånska kav.reg:tet

^'"is 1703; sek.löjtn. senat. fm. '-/lo 17 10; transp. hit senat.

fm. '^7 17 12; kapt.löjrn. '•/i 171 3; senat. fm. ^^ 17 13:

kon. fm. 'V3 1 7 14; antagen till ryttm. ^Vs 1714; senat fm.

"/? 1714? konfirm. fm. "/s 17 16; anhöll om avsked 1717:

reg.chefen anhöll V9 17 19 att han måtte avskedas, och er-

hälla under sin livstid hemmanen Yij och Tveta i Västerniu

socken av Mskilstuna län; avsked med livstidspension 3°',, 17 19.

Follin, Xils IL: kvarterm. här; kornett med kon. fm. '-,
i 1703;

löjtn. kon. fm. "'/e 1703; regkvm. ^'/6 1704; konhrm. fm.

9/9 1704; ryttm. kon. fm. '^'3 1705; åtföljde konungen till Tur-

kiet; kapten vid öv.löjtn. Koskulls skvadron 17 12; stupade i

kalabaliken vid Bender '2 1713.

Gotzell, Ragvald: varit korpr. och kvarterm. vid konungens av

Polen drabantkår; kapten 'V3 17 12; senat. fm. vid Upp-

lands ståndsdrag. V7 1712; föreslagen till r\-tim. här i slutet

av 1716; var ryttm. och kompanichef här ''2 1717-

Gyllenax, Peter: korpr. vid Livregitet '^''ö 1701; andre kornett

="9/^2 1703; förste kornett '*/i^ 1704; regkvm. här med kon.

fm. "12 1705; ryttm. kon. fm. '"/a 1706; stupade vid Poltava

^2/6 1709.

Gyllcntyost, MatJtias: tjänat vid Östgöta inf.reg:te i 15 år och

blivit löjtn. under belägringen av Thorn; kapt.löjtn. här ^\ 6

1704; konfirm. fullm. '^
o 1704; föreslagen till ryttm. ^/2 1705;

död på parti vid Rawicz före "V5 1705.

Hack, {Hake) MicJiae! ; var korpr. här 1701; reg.adj. '^'7 170-:

löjtn. -'/ö 1704; konfirm. fullm. Vg 1704: regkvm. med kon.

fm. '7/8 1706; ryttm. (i april r) före slaget vid Poltava 1709;

åtföljde konungen till Turkiet, död där i juli 171 3.

\Ha))nnerberg, Henrik: selc.kapt. vid Jönköpings läns reg:te; fore-

slagen till ryttm. här --,3 1712; anhölls om fm. för honom

här i aug. 1712.'

Hertzberg, {Hirsckberg) Xik/as (Xils): född i Mariestad; under-

officer i 1'Tankrike vid överste E. Sparres reg:te; föreslagen

till kornett här ','3 1701; tjänte här som underofficer; åter

föreslagen 'V^' 1701; kornett; lojtn. kon. fm. '-/i 1703; ryttm.

kon. fm. ',3 1705; särad; fången vid Perevolotjna '/V 17<^95
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vistades i Moskva til! mars 171 1: kom till Tobolsk "/g 171 1;

hemkom ^,7 1722; avsked med underhall i hela hans lifstid

''7 1722, majors rang -.10 1723; död -^,'5 172S.

///£/. 'jcikob Thomso)t: kvarterm, vid Adelsfanan; föreslagen till

lojtn. här "',z 1701: löjtn. (vid Skyttes reg:tc r) kon. fm. ''^',

1701; kapt. löjtn. här kon. fm. "Vo 1703; r}'ttm. ~^
e, 1704;

kontirm. fm. y/y 1704; stupade vid Punitz ^Vio 1704.

Jlorleviaii: adlad Harlciiia}i, Paco {7'): fältväb. vid Uppl. inf.

reg:te 171 1; fänrik senat. fm. '^,'9 171 1: konfirm. fm. Vs

1713; föreslagen till löjtn. här '\'i, ''/e och '\''g 1713; var löjtn.

1713: löjtn. vid Upplands inf.reg:te kon. fm. '^,3 1716; före-

slagen till r}"ttm. här '".'3 1718, andre r\'ttm. här med fm.

'4^718.

:'(V/ KolLler, joJtaii Didrik: frih.; volontär vid \'ästgota tremänn.

inf.reg:te (1700) 1702; fänrik kon. fm. 1707: löjtn. senat. fm.

'^'s 1709; kapt. senat. fm. -''"'/^ 1710; konnrm. fm. ''/-^ 1716;

deltagit i sjökommenderingar pä örlogsfiottan och strider till

lands; ryttm. här senat. fm. '7? ^7^2; konfirm. fm. "/s

1716; föreslagen till andre major ^5,.. 1716; a\sked ^ia 1719;

major vid kav. "?'.- 1721.

von Köhler, Mcii^iins Gabiicl: frih.; volontär \id Västgöta tre-

männ. inf.reg:te 1701; förare 1702; sergeant; fänrik kon. fm.

"/s 1704; transp. till Xils l\)sscs inf.reg:te '^'^'x. 1706; löjtn.

vid Änkedrottningens reg:te till fot 1709; bexistade åtskilliga

partier 1710; föreslagen till r\'ttm. här '''•^^ 1712; ryttm. här

senat. fm. '^Z; 17 12: r}'ttm. kon. fm. -"^ (^^"j/g 1717; avsked

^'^/g 1719; död 1745 eller 1746 i Frankrike eller Holland.

Lovisiii^ Xils: föreslagen till löjtn. här -"'/^ 1700; löjtn. här kon.

fm. -^,9 1700: föreslagen till Icapt. löjtn. v.s 1701; kapt. löjtn.;

r\-ttm. kon. {\\\. '^,'0 1703; utsänd pä parti i närheten av

l^odzechow ''/f 1704; stupade därunder vid Heilige Kreutz

(Krzczonowice ?) Vj 1704.

l^Lchcoi^ Joha/i: frih.; född i Stoekholm; volontär \"id Livgardet

1709; fänrik kon. fm. ^^^ n 17 13; föreslagen till r>'ttni. här

^6 1717; hemställan göres till K. M:t '^/j 1718 om han

skall vara ryttm. här eller löjtn. \id Gardet: ån\-o föresla-

gen ^5 1718; kammarherre; deltagit i belägringen av l""red-

rikshall.]

jlfarcks von Wiirtcuibcr^::;, Karl Gustaf: volontär vid överste

M. W. Xieroths värvade reg:re 1706: förare: sergcaiit, a<ii.

vid J'"ortifil:aLi<v,isstaten i fästningen 1'crnau 1708; fänrik \id
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Nieroths reg:tc 17 lo; fangen nicd garnisonen i Pernau: r^nidL-

17 12; löjtn. vid N)-lands och Tavastehus lans kav.reg:te kon.

fm. 1715; ryttm. har kon. fm. =''o"'i7i8.

di- Marc, Jakob: adlad Riddcrlxu-g 1704; kapt.löjtn. vid t)st-

göta reg:te ; <; 167S; ryttm. liar kon. fm. -'\ 12 1700; drabant

före ', 12 1703.

Meniscn. Klas: kornett; löjtn. vid .Änkedrottningens livreg:te till

häst; därifrån r^-ttm. här senat. fm. •" 10 17 12; begärde av-

sked för medellöshet; avsked "o 1713.

\_Memsc)i^ Henrik: tjänat som korpr. och löjtnant vid generalmajor

A.schcbergs reg:te i 16 ar, deltagit i slaget vid Hälsingborg;

anhölls om fm. till ryttm. för honom här i aug. 17 12.]

Möller^ jokaii: kvarterm. vid Lifreg:tet till häst -'',2 1703; antagen

till löjtn. här ^'','4 1704: löjtn. kon. fm. "U 1705; var ryttm,

1709; fången i striden vid Stari Senschari '',6 1709.

Morner: r}'ttm. här; hade ett komp. i Riga(.') 1710.

[/'//'///.•adlad Piltlliiclm, JoJian: volontär vid överste Zeedtz bataljon

1707; fänrik 170S; löjtn. senat. fm. 1709; löjtn. vid Lifdrag. senat.

fm. 171 2; avsked 17 12; följde med till Pommern 1712: efter

slaget vid Gadebusch föreslagen till kapt. vid i. I^remiska

drag.reg. 17 13; av Stenbock sand med brev frän Tönningen

till Hamburg, blev dä tillfångatagen: rymde: föreslagen till

ryttm. här ^ 1717; ryttm. \-id Smalands ka\'.reg:te -' n 1718.]

Ribbing^ Lennart: löjtn. vid generallöjtn. Wellingks reg:te; r\'ttm.

här kon. fm. •*
j 1701; mottog kompani här; fuUm. kasserades

emedan han avancerat vid Ostgöta kav.reg:te: avsked där '''6.

1706.

Ridderborg, Jakob: se de Mare.

Ridderstad, Petter: se Soldan.

Rode, Kristoffer Wilheiui: överstalim. med kapt. rang \id art.

kon. fm. ^'6 1700: kapt.löjtn. här kon. fm. -5/i.. 1700 fore-

slagen till ryttm. '5 1701: var ryttm. här 1701— 1704 (5.-);

död före '"
5 1705.

Rosenhane, Seheri/ig: korpr. här ^\!.j 1704; kornett kon. fm. "3

1705: sek. kornett kon. fm. vid Livreg:tet till häst '^^
- 1706;

indelt kornett kon. fm. r^ 170S; sek. lojtn. kon. fm. \ 12 170S;

ryttm. här kon. fm. '"
4 1709; fangen vid Poltava; \'istades

under fångenskapen i Moskva; erhöll tillstand att resa h.em ur

fångenskapen i juni 17 14. Generalmajor.

Ägde Vändelsö i \'ästerhanninge .sann hus i Stockholm pä

Södermalm, som '5 1723 brann upjj.
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,\.>!i!kiyLh, Karl Kayhso)i: född i Södermanland; löjtn. vid Väst-

manlands reg:te ^^

' i 1701; löjtn. vid Livrcg:tet ^ -. 1701: an-

tagen till r}'ttni. i aug. 1702: r\-ttni. här kon. frn. --,1 1703;

kapt. vid Livdrag. ^ n 1704.

Roupc, Jakob Maiiritz: född 1685, från Westphalcn; gjort fem

fälttag i ]3rabant: löjtn. fången vid Hälsingborg 1709; utväxlad

1712; återkom till Sverige 1713: ryttm. vid Smalands kaw
reg:te 17 14; var kvar till slutet av ar 171 5; föreslagen till

r\'ttm. här -\'3 1717; anhölls om fm. för honom ^6 17 17: rjntm.

här kon. fm. 17 18; avsked 1719; på expektans stat vid Små-

lands kav.reg:te 1723.

RutcnscJiohi, Ikngt: ryttare vid överste F. Wachtmeisters reg:te;

korpr.; kvarterm.; livdrabant; därifrån kornett vid \''ästgöta

regrte -'/i 1684: permitterad ut till armén 1701; r)'ttm. här

kon. fm. ^,'10 1701; fången vid Szawlc 1702.

\vou ScJnvartzer, JoJiaii: föreslagen till ryttm. hår '^
i 17 13; r)-ttm.

här.']

Siöbcrg, Karl (justaf: \o\o\\'('kx vid överste Fallzburgs regite 1702;

till Livdrag. 1705; underofficer 1707: kom efter Poltavaslaget

över Dnjepr nicn tillfångatogs av kalmuckerna: såld till ko-

sackerna; r}'mde 17 lo; togs dåirpa av ryssarna; undkom 1712;

återkom till Sverige i februari 17 13; löjtn. vid Västgöta stands-

drag. .reg:te med senat. fm. '"/s 17 13: interimsregk-vm. vid

Adelsfanan kon. fm. -? 10 1717: r}'ttm. här kon. fm. ^"/'ö 17 iS;

avsked -'''';
9 17 19.

Skipsgård, Mai^)ius: volontär under kommendör Gustaf Psilanders

konvojresa till k^rankrike 1704; hemkom till Sverige 1706;

antagen vid art. 1707; regkvm. vid Xärke-Värmlands reg:te

1709; avsked på grund av sjukdom 17 14: andre ryttm. här

kon. fm. -?/i > 1717; avsked 5^',., 1719: uppförd i placerings-

awskedslistan 1723.

[5/-('//<;-, Miclicl: ryttare vid generalmajor Aschebcrgs kav.reg:te i

ett år; korpr. i två år; kornett i två är; deltagit i slaget vid

Hälsingborg; löjtn. I7I0(.-); föreslagen till r\-ttni. här --*
3 1712;

anhölls om fm. för honom i aug. 17 12.]

>^olda-ii, Petter: adlad Ridderstad : ryttare vid generalmajoren

j. A. von der Pahiens regite 16S5; friryttare i Livland 1689;

korpr. 1690; lojtn. vid livländska lantmilisen 1707; kapt., av

fienden förjagari från Livland 1708; kom till Stockhrilm 1709:

föreslagen till ryttm. har ^^
i 171 1 och -,0 1713; r\ttm. liär

senat. fm. 7 1713: anhcill om avsked '• ^ 17 17; reL''.clici'cn
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tillst\"rkte hans ansökan ''c 1717; konfirni. fm. och sanuna da^^

konungens avsked pa grund av aldd-rdom -''/' 17 17.

Sf(7i'/ (SfivW): i-\-tlni. hiär; hade ett komp. i Riga 1710.

Sfin>/lnri^, Aiidi-rs: född 1643; trumpetare vid Livrcg:tct. kvarterm.;

löjtn. här kon. fm. -^,9 1700; ryttm. här kon. fm. '/lo 1701:

avsked \ n 1705.

de TJiouts, JoJiaii Henrik: frän Nylands reg:te andre löjtn. vid

Östgöta kav. 1702; förste löjtn. 1703; föreslagen till ryttm.

här '"^
5 1705; ryttm. här -^

5 1705.

\Jjgglo, Bengt: volontär vid Kkeblads inf. reg:te "-'/0 17 10: förare

'/4 är; fänrik med general en chefs AI. Wellingks fm.: kon. fm.

"/i2 171 i: löjtn. vid Jönköjnngs reg:te med general en chefs

M. Stenbocks fm. '^Z; 1712: tjänstgjort här sedan '"/j 1713;

föreslagen till ryttm. här -\i2 17 14; hade icke fatt kon. fm.

1716; fran\arande sedan "3 1716; äter föreslagen till r}'ttm.

i slutet av 17 16.]

von Unge, Petter Otto: drabant: k'orpr. vid Livreg:tet till häst.

kvarterm. '-6 1701: andre löjtn. '^'',11. 1703: ryttm. här

med kon. fm. -",5 1705: åtföljde konungen till Turkiet: följde

med konungens svit frän Bendcr: var kompanichef 171 5: fö-

reslagen till andre major i slutet av 17 16: avsked med
överstelöjtn. rang 2';'q 1719.

\_]]''ennerstedt, Karl Gustaf: frih.: född 1693: anställd som
menig vid gardet 1709; underofficer 1710: avslced; kornett

vid Ostgöta ka\-.reg:te '- n 1710; sek. löjtn. -'/s 1711: förste

löjtn. ""2 1712: kon. fm. '

', n 1716: följde med till Pommern
1712: föreslagen till r\-ttm. här 1713 och ", i 1716: hade icke

'gjort tjänst ännu vid reg:tet y, 3 1716; hade icke fatt fm. '^ 10

1716: r)'ttm. vid ()stgöta kav.reg:te med kon. fm. ^'/s 1717;

andre kapt. vid l^ivdrag.regitet med kon. fm. -",6 171S.]

]Vijnldad, Olof: lojtn. \id Livreg:tet '^7 1676: föreslagen till

ryttm. här -'
,, 1700; ryttm. här kon. fm. """/g 1700; avsked

^-\'i2 1700; fm. återsändes till konungen ^,2 1701; död ^Vo

1700.

Willevistiis, Magnns: korpr. vid Li\-reg:tet till häst i två är;

sek.kornett senat. fm. ''V, 1711; löjtn. här senat. fm. '^^
7 1712;

regkvm. senat. fm. "7 171 3: tjänstgjorde som r>'ttm. frän -^/u

1 7 14: ryttm. med senat. fm. i slutet av 171 5; avsked pä grund

av Svea hovrätts utslag for kriminellt brott ''
3 17 18; restituc-

rad till äran *
<: 1733 och '

', 12 1736.
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[Kaptenlöjlnant]

"^Asi/unl^erg, Karl: r3'ttare vid generalmajor Aschebcrgs reg:te i

ett är; korpr. i två år; deltagit i slaget \id Hälsingborg; an-

hölls om fm. till kapt.löjtn. tor honom här i aug. 1712,]

Löjtnanter.

Aiirel/, joiias: r}-ttare vid Västgc)ta kav.reg:te 1709 och under fiih-

täget i Skåne 1710; kvarterm. 171 1: kvarterm. här ^|^ 1712;

föreslagen till kornett -'
i och ' 6 171 3; kornett senat. fm.

V? 17 1 3 ('^7 1714): antagen till löjtn. ^^4 '^7^'::'^ föreslagen

till löjtn. hos K. M:t ''^e 1715, ^'i 1716 och i slutet av 1716;

löjtn. med kon. fm. --^lo 1717; avsked '^°ig 1719.

Basclicr, {Haslicr) Joachim: var kvarterm. här 1702; kornett kon.

fm. '''/é 1703: löjtn. kon. fm. *''

3 1705; stupade vid Varszava

-A 1705.

Jn^rg, Erik: var ryttare vid Livreg:tet 1700; andra korpr. ^^'7

1702: förste korpr. '"'4 1703: kornett här kon. fm. ^"'3 1705;

löjtn. med kon. fm. ''/s 1706: stupade i striden vid Stari Scn-

schari '^
^3 1709.

Jn-rgii'ia}i, Bfiigt: \ar kvarterm. här 1703; kornett kon. fm. '''/0

1703; löjtn. kon. fm. "",3 1705; stupade pa fältvakt \'id staden

Kusemin ' 2 1709.

i'oii Be7is, (Boos); 'Jo/iafi: förare vid Gardet löjtn. här med kon.

fm. '7 s 1706: död -'Ve 1709 av i slaget vid Poltava er-

hållna sar.

Borgs/iu/f, Johan: tjänte som volontär vid generalmajoren X. Ström-

bergs reg:te 1699: rustm. 1700; avsked: furir vid överste

Ramsvärds reg:te 1704; deltagit i striderna i Polen: k\arterni.

vid Livreg:tct 1709: sek.kornett; förste kornett: löjtn. här

senat. fm. '^,'7 1712; föreslagen, till andre ryttm. ^; 7 1716; var

kvar 1 7 19.

CroDibcrg^ {Kronöcrg) Karl: tjänat här från början a\- 1701: \ar

kvarterm. här 1701; kornett kon. fm. '^',6 1703; löjtn. kon.

fm. *", 3 1705: fangen vid Pere\olotjna ',7 1709; var i Moskva
till mars 171 1: kom till Tobolsk '-',9 171 1: död i fångenska-

pen i staden Tjumcn i Sibirien i juni 17 19.

Dflin. {DelUii) Karl: född i Lapperud pa Torson i Vänern: kor{)r.

här: kvarterm; adj. (-^6.-) ^"'7 1704; kornett kon. fm. " i.

1705: löjtn. i maj 1709: fangen vid Dnjcpr '
^ 1709: var i
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Moskva -till mars 171 1; kom till Tobolsk '^'9 171 1; död där

(- r) -^9 1717-

lihroircuter, Fredrik: var löjtn. har i januari 17 lo; fangen \id

Jviga i juli 1710; död i fangxnslcapen i mars 1720.

EkeJiiebii, lirik Axel: kornett har kon. fm. ^''
y 17CO: löjtn. 1701 ; särad

och fangen på ett parti i Posen (före) ^^ 5 1704; återkom 1704

och befordrades till ryttm. \id (Jstgöta kav.reg:te '-
i^ 1704.

[/'"er//-, Johan: fältväbel vid Livdrag.: föreslagen till löjtn. här - V

1716.]

Gierdeman {Hjerti/ian) Sah7non\ var kvarterm. här 1 701 ; kornett

kon. fm. '-', ö 1703; löjtn. ^'0 1704; kontirm. fm. ''/u 1704:

andre löjtn. vid Smalands kav. reg:te '•*, 3 1706.

Gnihbenhielui, Cleuiens Cornelius: r}"ttarc här 1700; korpr., kor-

nett kon. fm. "3 1705; var löjtn. 1709; åtföljde konungen til!

Turkiet: kapt. vid översielöjm. A. Koskulls skvadron 171 J;

placerad \id Södra skånska k-a\".reg:tet: erhöll K. Akts remiss

för pension V i 1721.

Gyldenbiiiig, lirik: född i Stockholm : sergeant vid Gardet: löjtn, här

kon. fm. '^s 1706; fangen vid Perevolotjna 'V 1709; var i

j\Iosk\-a åtminstone till mars 171 1: kom till Tobolsk '?/„ 171 1;

hemkom ",3 1723: majors namn, heder och rang '•'"

7 1726.

Gålbcrg, 'jouas: korpr. vid Livreg:tet: k\'arlerm. här; föreslagen

till kornett ', u 1700; kornett; löjtn. kon. fm. '^,6 1703; avsked ' - \i

1707; hans anhållan om understöd avslogs oaktat läng tjänst

och medellöshet -"
4 1707.

Holiiidorjf, {Iloliiiendorff) Jokeiit: mönsterskrivare vid Björne-

borgs läns inf.reg:tc 1710; sergeant \id Livdrag. reg:tet '"^
>

1712: löjtn. kon. fm. här ''7 1715: kontirm fm. "5 1716;

deltagit i fälttaget i Norge; föreslagen till ryttm. --^
7 17 16;

ryttm. vid Ankedrottningens livreg:te med kon. fm. ^-'10 171 7;

anhållan att han sk-all fä kvarstanna här som ryttm. '\3 17 18.

Hiinunerliiebii, Xih, frih.; volontär vid Li\gardet 17 12; underolT.

kornett här (/'/6.-) T715, kontirm. fm. "3 1716; an-

tagen till löjtn. '^ 7 I7i5(r): löjtn. k-on. fm. " 6 1717; föreslagen

till regkvm. ';., 1717; avsked med r\-ttm. rang ^'^
., 1719.

Ilälgesson, Jokan: korpr. vid (Ostgöta regite; löjtn. har kon. fm.

"^5/12 17a,).

Hård az' Segerstad, jcdiaii Adolf: volontär vid Gardet 1702:

sergeant 1702: bevistat belägringen a\- Thorn-; löjtn. här kon.

fm. '7
^ 1706; fangen vid Toltax-a; lyckades rymm^i 17 16:

kapt. vid Li\drag. reg:tet kon. fm. '"
i 17 18; översrelöjtn. avsked.
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lloid av Segerstad, Olof: född i Östergötland: sek. fänrik kon.

fm. vid Kronobergs inf. reg:tc '"''4
1 705,: löjtn. här kon. fm.

'^'3 1708; fangen i l'kraina (^\':) '\ 1. 170S: var i Moskva

till mars 171 1: kom till Tobolsk '^
5 1712; hemkom -?

'5 1722;

avsked med ryttm. karaktär -''/'s 1722.

r////C'7-. Anders: volontär vid Västgöta kaw 1707: korp. 1709; i

slaget vid Hälsingborg illa sårad; kvarterm. 1710; kornett;

anhölls om fm. till löjtn. för honom här i aug. 171 2; löjtn.

vid Västgöta kav. '-lin 17 12; närvarit \id Gadebusch; fangen

vid Tönningcn: r}'mde ur danska fångenskapen.]

T7a//ss(}Ji, JoJian Anders: kom till greve von der Xoths reg:te

1713; fänrik vid Grenadjärbat.; föreslagen till löjtn. här ^
5

1718.]

Klingspor, Johan: korpr. vid Livregnet; löjtn. här kon. fm. +/j

1 701; fangen vid Kovno 1702.

Knoop, La is: menig, förare; kornett här kon. fm. ^\ i_. 1700; löjtn.

kon. fm. ^^'i 1703; stupade pä parti i b)-n Dobrinski [Dobrzynr]

en mil frän slottet Wolmroth [r] ^/s 1703.

Konigsfelt, Karl: född i Karlshamn; var kornett här 1707; löjtn.

1708; var med tre Icompanier rekryter av reg:tet, som under

major Storkenfelt voro i Livland oeh Kurland 1708 och 17C9,

men hindrades av Renden marschera till konungens arme

utan tvingades till Riga; fangen vid Riga i juli 1710; hem-

kom sVe 1722; avsked med kapt. karaktär -^ m 1723.

Lang, Levin Ludvig: \'olontär vid öv. Mullers reg:te i scpt. 1706:

deltagit i striden vid Kalisz, där han blev fangen; undkom;

korpr. vid samma reg:te i aug. 1709: deltog under general-

löjtn. Krassov i striderna i Polen; kornett vid Mardefelts

drag, ^^/s 171^: erhållit kon. fm. ^7-^"^' I7i^; deltagit i Stral-

sunds belägring; löjtn. här med kon. fm. '^'i> 17 17; avsked

med ryttmastares karalctär och rang ''"o 1719.

[Leff/er, Klas: volontär vid Livgardet '/^ ^r; fältväbel vid öv.

Böcklers Hälsinge och Gästrike tre- och femmän.bat. 17 10;

kornett med fm. ^n 171 1; löjtn. '''^ 1712: anhölls om fm. till

löjtn, för honom här i aug. 1712.]

Leijell, Jakob: var korpr. här 1701; kvarterm.; kornett kon. fm.

^3 1705: löjtn. i början av är 1709; fangen vid Poltava ""^
e

1709; var i Moskva åtminstone till mars 171 1: kom till To-

bolsk '-\u 171 1; ihjälslagen vid upplopp i Tobolsk- '^4 1712.

\Leijonhielm, Karl: fänrik vid Ostgöta infreg:te: föresL'?gen till

andre löjtn. här i sept. 1716.]
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Leijoniiiark, Lydcrt: löjtn. här kon. fm. 3,5 jjq;; stupade vid
Poltava =^/6 1709.

de Marc, Jakob: se Riddcrborg.

]_Nt'l>et, Petter: sek.kornett vid Östgöta kav..reg:te; anhölls om fm.
till löjtn. för honom här i aug. 1712.I

Norling, Olof; kvarterm. här 1701: kornett kon. fm. '-'\ ljo\:
löjtn. ^\/ö 1704; konfirm. fm. ^ 9 1704; stupade \id Warszava
"/7 1705-

Å'öri/ig, Paul. underoft'. och fänrik vid Bohusläns drag.: avsked;
var löjtn. här ^V^ 17 13: foreslagen till löjtn. "/o 1713; senat.

fm. V; 17 13; föreslagen till förste löjtn. i sept.' 17 16; kapt.
löjtn. vid Skånska ständsdrag.reg:tet före ^-,,9 17 16,

Perl, Fredrik Xiklas; född i Ikemen 1676; kornett vid Pommer-
ska drag.reg:tet; löjtn. ^^4 171 1; fangen vid Tönningen i maj
171 3; hemkom i aug. 17 19 och placerades här; avsked 37^
1719.

\_Pytiner, Johan; kornett vid Upplands ständsdrag.; föreslagen till

andre löjtn. här i sept. 17 16.]

Ridderbori; {de Mare) Jakob; korpr. här; kornett -',6 1704: kon-
firm. fm. Vq 1704; löjtn. kon. fm. ",'12 1705; värvade i S\ e-

rige 1707; regkvm. i april 1709; fången vid Perevolotjna (Pol-

tava) 1709; var i Moskva åtminstone till mars 171 1: kom
till Tobolsk '-=;<, 171 i; hemkom 'V^ 1722; majors namn,
heder och rang -73 1726.

RidderscJiiöld, Kristian Fredrik: var korpr. vid Södra skånska
kav.reg:tet 1707; löjtn. fm. här i juni 170S vid de i Livland
stående trennc kompanierna; transp. till Södra skånska
kav.reg:tet med derensionskommissionens fm. "/lo 1709; reste

till Sverige i nov. 1709; ryttm. där ^/s 1710; major 1731.
Roland, Gustaf: volontär vid öv. Hielms drag.; sergeant 1709;

bevistat två huvudbataljer förutom partier; fången vid Pere-
volotjna; rymde 1713; antagen till löjtn. här (^-') '^/ir 1714;
föreslagen hos K. M:t till lojtn. - (=^')/.. 1714; hade be-

gärt avsked före -5/7 1716; kontirm. fm. "/s 1716; var kvar
1719.

Roset, Anders: kvarterm. här; kornett kon. fm. -Vt 1703; löjtn.

(före?) "Vö 1703.

Rosensträle, Jöns: var fänrilc vid greve T. Oxenstiernas reg:te;

löjtn. här med kon. fm. 4/3 jjoi; ihjälslagen i Lilhauen före

"A 1703.
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;\,'fhii!bé-rg, Joha)i Rohan: var sck.korpr. vid öv. H. J. Burg-

hausens karelska kav.reg":tc 1706; bevistat, slae^ct vid Gemäu-

crthof; särad: korpr. 170S: var med \id Rigas belägring

1709; förd till R)ssland; rymde till Stockholm 1712; kvar-

term. här '^ s 1712; föreslagen till kornett 1713: kornett '^i^

1714: konfirm. fm. ^^n 1715; antagen till löjtn. '','9 171.6;

kon. fm. ''V'^ 17 17; avsked 3% 17 19; anhöll att fä underhäll

för livstiden bestående i avkastning-en av tvä halvhemman i

Närpes socken i Österbotten 1729.

Rothkirch, johau h'redrik: född i Östergötland; kom i tjänst

1700; var vid Li\drag. 1701 : furir: föreslagen till kornett

här '-\'6 1704; kornett ^'(^^)'6 1704: konlirm. fm. ^/q 1704;

löjtn. kon. fm. ",12 1705; fangen vid Perevolotjna ^'n 1709;

var i Moskva åtminstone till mars 171 1: kom till Tobolsk

'5/9 171 i; hemkom ",'5 1722; ryttm. vid Västgöta kav. -73

1723.

Sahl&tcdt, Anders: antagen vid generalen Nieroths drag. i 1^'inland

1 7 10; furir 17 12; förare 17 12; sergeant i januari 1713; fält-

väbel 1713: fältväbel vid Livdrag.reg:tet 17 17; andre lojtn.

här kon. fm. '^!(, 1718; transp. till Västgöta 3 männ.reg;te

t. h. -''7io 1719; transp. till Björneborgs reg:te 30.'^ 1721;

avsked 1723.

Sanison^ Jolian Anders: frän fänrik vid Grenadjärbat.; löjtn. här

kon. fm. "^.c, 171S.

Silfversparre^ Jcdian: löjtn. här; fången i Litauen före '",6 1703

enligt kon. fm. till Gälberg.

Sjöberg, Jonas: furir vid Upplands reg:te 1709; förrättade fält-

väbels tjänst; korpr. \id l_ivreg:tet 17 10; sek.kvarterm.; löjtn.

vid öv. Sparres drag".reg:te; löjtn. här senat. fm. ^'/V 17 12;

föreslagen till regkvmi. ^^/i2 17 14; avsked (^'Vs-') ^"19 i/lQ-

Skruf, Jakcd-): löjtn. här; stupade vid Dombrowa i Polen *'
4 1703.

Skrnf, Johan; länge varit korpr. vid Livreg:tet: löjtn. här kon.

fm. ^^'jQ 1700; stupade vid Kovno 1702.

Soop, Erik; föreslagen till kornett här '-V 5 1701; tjänte som under-

off. här; åter föreslagen '^/q 1701; kornett här; löjtn. med
kon. fm. -^

I 1703: transp. till Livreg:tet ^"/i^ ^J'^?)'-
stupade

vid staden Klcck tre mil frän I.achowicze "^

' 4 1706.

Stn)nderg, Klas: korpr. här; föreslagen till kornett här '"/o 1701;

kornett kon. fm. "
i 1703; löjtn. med kon. fm. ^~\g 1703;

regkvm. kon. fm. *^'

j 1705; stupade pä parti som indrev pro-

viant \'id staden Warka vid Warszawa strax före -',11 1705.
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Thorsirom, Joha)i Iloh^crsson: var lojtn. här i/Oi; död for^

"/. 1703-

Tibcri;, [.ars {jo/ian): ryttare vid Västgöta kav: i 7 ar; korpi.

vid Västg. treman.regrtc t. h."/? 1701; kvartcrm. I70<^;

kvarterm. har; kornett senat. fm. ^ ('^j'? 171 3; antagen t:,

löjtn. Vix 1715 (-^11 1716?); löjtn. ",'ö 1717; avsked -^'V- 1719

7'?sf/isf(/!, Adolf: sergeant vid Livgardet ^/lo 1714; löjtn. här kon.

fm. "/c 1 7 17: avsked ^-^/q 1719.

\^rollso)iius, JoJian: menig vid generahnajor Aschebergs regitr 1

ett år: korpr. vid marschen till Skåne; anhölls om fm. f(.)r

honom till löjtn. här i aug. 1712.J

]Vraiigel nv Liiidebcrg, Axel Pci-; frih.; volontär vid Vä.stmanland-

reg:te ''"in 1710; förare '''^
12 17 10: fänrik med senat. fm. ^

171 1
; förste fänrik -'^jn 171 1; deltagit i slaget vid Gadebuscli

och försvaret av Tönningen: där fangen; ryn^t; löjtn. här kon.

fm. ^-/ic' 1717; enligt K. I\I:ts resolution förste löjtn. ? 4 1718:

avsked med ryttm. rang ^"/g 17 19.

Zi'Io:l\ Maurits Geojg: född i Sverige; volontär \id generaln^ajur

Köhlers inf.reg:te 1710; korpr. vid Västgöta kav.; var vice

korpr. vid drabanterna 17 12; kornett här med senat. ini.

'V7 171 2; löjtn. här med senat. fm. V? 171 3! förblev här

som löjtn. enligt förslag '^,4 17 14: tjänstgjorde vid Västgöta

kav.regrte 's
9 1715: konfirm. -"^'/s 1716: samma dag äldste

löjtn. med kon. fm. \id Västgöta kav.reg:te; transp. till Liv-

drag. Vio 1 7 16; avsked ^Vi 1720.

Kornetter.

Anincll, Olof Johan: korpr. här ',6 1715; var kvarterm. ^i- 1717: 3

andre kornett kon. fm. ^^0(7) 17 17; kommenderad till gene- \

ralmajor Fersens reg:te med det manskap, som dit transpor-

terats 'i^'^) 1719; major Hamilton anhöll om hans avsked '
- i

1720. I

Appclboiii, Karl Savnicl: född i Västmanland 1686; var korpr. ;

här 1701: kvarterm. ^^ 1704; kornett kon. fm. "/i^ 1705: '

fangen \id Poltava -^ 6 1709; var i Moskva åtminstone till

mars 171 1: kom till Tobolsk '?
o 171 1; hemkom ^76 1722;

erhöll *=, s 1723 ryttm. karaktär, heder och rang fr. o. m. -", •

1722.
I

Appelvian^ Anders: var k\"arterm. här; var kornett här -(" '7^3' 1

. hade kvarterm. avlöning 1717. '
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/,iX"i(^'i: var kornett här 1709, ätföljdc konungen till Turkiet.

I^ii-i^inivi. lirik: var kornett här 1709: fången ^^'6 1709; avsked

",, 1 7 14.

l^jorcJottan, Johan; tjant \id svenska Adelsfanan ^^51691—^^,4

1709; blivit kva)term. i Ukraina; fangen vid Percvolotjna:

rymde ur fångenskapen 1713; återinträtt som kvarterm. vid

Adelsfanan; föreslagen till kornett här '7,3 17 iS.]

lunnaii: kornett här; stupade i striden vid Stari Senschari '?/6

1709.

Jlouiaii, MagiiNs: född i Västmanland 1684; kvarterm. här ^7/1

1707; kornett med kon. fm. '*
3 1708; fången vid Poltava

-Vö 1709; var i Moskva åtminstone till mars 171 1; kom till

Tobolsk '5;, 171 1 ; hemkom i juli 1722.

Bo)!^. Petter: kornett här '7.4 1709: fången vid Perevolotjna ','7

1709: var i Moskva åtminstone till mars 1711; kom till To-
bolsk '?/9 171 1 ; död i fångenskapen -^ 10 17 16.

Ihoinan, Anders: från ryttare vid Livreg:tet: andre korpr. här

•*/5 1702; kornett iiår kon. fm. "/la 1705.

[iarpelnii, Maxiiiiilian: född 1695; korpr. vid Adelsfanan; före-

slagen till kornett här i nov. 17 13 och ^'/V, 171 5; återgått

till Adelsfanan före '5/9 1715; kornett 17 17.]

Dah/pihl; Anders: volontär vid svenska Adelsfanan 1709; korpr.;

kvarterm.: kornett här kon. fm. ^V. 17 18; föreslagen till förste

kornett 3,9 17 19; avsked ?°/9 1 7 19.

Daines, Klas A.: rest ut till armen 1704; tjänat vid Duckers
drag.; fången vid Poltava; jransonerat» sig och återkommit
till Sverige 1709; korpr. vid Smålands kav.regrte; kvarterm.;

sek.kornett senat. fm. "/V 17 12; konhrm. fm. ^",3 1713;

sökt sitt avsked 17 17: föreslagen till kornett här 75 1718;

andre kornett här kon. fm. '^"jt, 1718; avsked 3^,, 17 19.

{^Ji/irenniarck, Karl: volontär vid Kalmar inf.reg:te: varit korpr.

här i tvä år 1716: föreslagen till kornett här -5/7 1716.]

von Essen, Gnstaf jo/ian: korpr. här 17 14: gjorde kornetts tjänst

sedan ^n 1715; förste kornett kon. fm, "/X-r) 17 17; avsked

^^7q 1719-

l'alch\ Karl Magnus: kornett här kon. fm. "^

5 1707: arkebuserad i

juli 1708. emedan han ihjälstucklt överstlöjtn. Evert Joachim
von Jordan.

l-alhe)iberg av l^alby, Henrik: född i Jönköping: volontär vid

Livgardet 1700 (1701?): kvarterm. här 1702: kornett kon. fm.

^-/i 1703; förste kornett vid Livreg:tet till häst ''
,.- 1704.

2—i:,i)77l. /V;-.w7;/;/jV. Z/,/,/;-;-/// /,;/__,-. />i/.\
"*
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Felttiian, Petter: antagen till sergeant vid Smalands feniniann.

inf.reg:te 1710; kvarterin. här "'/4 1712; föreslagen till kornc:',

^-V? 1716 och -^/lo 1717; andre kornett kon. fm. -',1., 1717:

förste kornett kon. fm. -"
.. 1718; avsked -^'/y 17 19.

Flacksell, Johau: kornett här kon. fm. ^/j 1701.

Fleuiuiing^ Adam: var kornett här 1 709; åtföljde konungen till

Turkiet.

Fraxell, JMathias: kornett här: död före -
i 1703.

Frisk, Anders: född i Västergötland 16S3; volontär här; korpr.

'V9 1704; kornett kon. fm. '7,4 1709; fangen vid Poltava ^V'

1709; var i Moskva åtminstone till mars 171 1: kom till To-

bolsk '5/,, 171 1 ; hemkom i juli 1722.

Funiträ, Petter: hemkom frän Turkiet 17 14; gjort tjänst vid

reg:tct sedan '^u 1714- föreslagen till kornett här "',3 1716:

var kornett här 1716.

[Gardeniei/i, Math.: föreslagen till kornett här '^,'1 )7I3.]

von Gertte)', Bereiidt Kcuirad: var kornett här 17 19; kommen-

derad till Upplands standsdragonreg:te med det manskap, som

dit transporterats 3°
'9 17 19; major Hamilton begärde hans

avsked '

'^ 1720.

\jioii Geriteii. J/^?^','','///^'.- sek.korpr. vid Smalands kav,reg:te '/4 17 16;

deltagit i fälttåget i Norge; förste korpr.; föreslagen till förste I

kornett här '7'j 171S.]

von Giesler, Petter: korpr. här -^'Io 171 3; föreslagen till kornett :

'^/g 1716 och ^,6 1717; kornett här med kon. fm. -\o 17 17;
]

avsked och transp. till Adelsfanan ^79 I7I9- I

\GdritZy He)irik: sergeant vid Upplands ståndsdrag.: foreslagen
j

, till kornett här -\'7 17 16.] \

Hasselgréen, Karl Gustaf: f. 1693 i ()rebro; vid akad. i Uppsala
i

1704— 1710; landskanslist i Örebro 1710; föreslagen till kornett 1

här 1713; regementskri\'are ""^/s 1714; auditör här senat. fm. I

V9 1714: antagen till kornett i maj C''/?.') 1715; särad i Xorge
\

1716, av generalkrigsrätten i Norge dömd frän tjänsten före I

^5/7 1716; anhöll att bliva andre kornett här i slutet av 1716;
j

hade gått från tjänsten före ' 1717; löjtn. vid Uppl. stånds- 1

drag. ''', 6 1720.
j

Heland, Martin, [Mårten): född i Södermanland: var adj. här
j

1706; kornett kon. fm. '^ 3 1706; fången vid Percvolotjna
|

\'7 1709; var i Moskva åtminstone till mars 171 1; kom till
\

Tobolsk '5/9 171 !; hemkom i juli 1722; placerad vid Bohus-
|

läns drag.; avsked -,3 1723.
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Ji,I/ih'>x, Jojun: kvarterm. här; kornett före slaget vid Poltava

men fullmakten hann ej bliva iinderskriven: Jiemkom i maj

\-/22: kon. fm. pa löjtn. karaktär och rang 1722; blivit vid

placering förbigången 1722, enär han räknats som underofficer.

jliver^ Lars Lorens: var korpr. här 1712; kvarterm. 1714; före-

slagen till kornett '^^|^ 1716; antagen till kornett '^9 i7iö-;

förste kornett kon. fm. --'/f, 1717: avsked - " A, 1719; antogs

på expektans stat 1722; död -^ 4 1759-

' hisensticrna, A)iders; volontär här; gjorde kornetts tjänst: före-

slagen till andre löjtn.
-5

'7 1716; kornett vid Livreg:tet 1716.]

' Kaflt\ Bengt: föreslagen till kornett här "/i. 1700.]

Kollherg {Ixallherg) Jofiaii {jfouas): född i Södermanland 1672:

korpr. vid Livreg:tet till häst: kornett här '^(/^rj/j 1708; sä-

rad; fangen vid Pcrevolotjna ','7 1709: var i Moskva åtmin-

stone till mars 171 1; kom till Tobolsk '5,-, 1711; hemkom
^°/6 1722; avsked med underhåll för livstiden med löjtn. namn

och heder '^Z? 1722.

Kr/ise, Karl: föreslagen till kornett här ^'^2 1701 ; tjänte som

underoff. här; åter föreslagen '^'9 1701; kornett här: drunk-

nade i Memelströmmen vid Jurburg före ^-/i 1703.

Lenander {LJna/ider), JoIuxji {Jea>i^:Vox\^x. här; regadj. i Sachsen

1706; kornett ",'3 1708; stupade i striden vid Stari Senschari

'5/6 1709.

Lillia, Jakob J.: volontär vid Livgardet 171 1: underoff.(korpr.)

vid Hälsinge och Gä.striklands femmänn. (öv. j^öcklers) bat.:

var kvarterm. här: kornett här senat. fm. {'•'
7 1712) V? 1713;

tjänstgjorde som reg. kv. m. till *^

7 17 13; av.sked ^Vo 17 19.

LillieliDtd^ Jakob: kvarterm. vid x-Vdelsfanan; avsked: var kornett

här 3^/6 17 1 3; föreslagen till kornett här "/'0 1713.

Lvig, Erik: adj. här; kornett kon. fm. *'/' '^T^Z\ stupade vid

Warszava -'7 1705.

Lundberg: var kornett här 1709; åtföljde konungen till Turkiet.

Lundberg, And.: kvarterm. här; föreslagen till kornett '''7 17 16.]

L^undgren, Anders (Afidreas): korpr. här 171 1: kvarterm.: gjort

tjänst som regadj. från "^
.* 17 16: kon. fm. "

-i 17 16: förste

kornett med kon. fm. "/o 171 7; transp. till Västgöta tre-

och femmänn.reg:te till häst i okt. 17 19; fänrik vid Björne-

borgs reg:te 1721.

-Xoiie)n, Erik: ryttare vid Ankedrottningens livreg:te till häst i

febr. 1677; särad och fa.ngen i slaget vid Landskrona: tjänt

som ryttare 10 ar, som mönsterskrivare 13 ar; korpr. -^'/o
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1699; kvartcnn. 10 1702: cleltac^it i fälttaget i Skåne och

slaget vid Hälsingborg 1710: tThallit'gencralmajor Aschebcr-.>

avsked som kvartcrm. -'"/o 171 1; föreslagen till kornett har

och tjänstgjort som kornett frän ''"/g i/^S' o^n fm. anhölls

^°U 1714; kornett '^o 1714; föreslagen hos K. ,M:t "V'- ITM^
andre kornett kon. fm ^^6 1717; begärt avsked ^^/3 1718;

hade tjänat i 42 ar; reg.chefen anhöll 7/5 171 8 hos konungen

om någon hjälp pä hans ålderdom till hans och hans familjs

underhäll; konungens avsked med löjtn. karaktär i juni 17 iS;

fått underhall från krigsmanshuset.

Qveckfclt^ Erik Gustaf: var kvarterm. 170S; kornett här 1709:

åtföljde konungen till Turkiet.

Renter, Maiiritz Gustaf, {G'öra?i); underoft". vid Uppl. ståndsdrag.

reg:te 1714; korpr. här 1715; föreslagen till kornett '-/o 17 16

och 7/6 1 7 17; antagen till kornett ^t/9 1716: kornett kon. fm.

"/e 1717: avsked 3'/y 1719.

RenterdaJil, Pcttci-; förridare vid \'ästgöta tremänn. inf. reg:te

i två år: sergeant i ett är; fältväbel i tva år: föreslagen till

kornett här ^^,'3 171 2; anhölls om fm. för honom till kornett

här aug. 17 12; var tjänstgörande kornett här '^'It. 1713:

anhölls om fm. for honom ''''4 17 14; hade kvarterm. avlöning

Rcuterhi(S€)i, Xils: kvarterm. här; kornett före slaget vid Poitava;

fullni. hann ej bliva underskriven; fången vid Poitava ^-6

1709; hemkom i maj 1722; kon. fm. på löjtn. karaktär och

rang 1722.

Riddcrborg, Karl: var kornett här 1709; åtföljde konungen till

Turkiet.

Riddcrborg, Adolf Lorois; mönsterskrivare här; korpr. ^"/ö 1704;

kornett '7/3 1706: åtföljde konungen till Turkiet: löjtn. kon.

fm. vid ö.l. Silfverhielms skvadron och Icapt. j. Fribergs tropp

'Vx 17 1 2.

Råbcrg, Enk; född i Västergötland 1683: var kornett här 1709:

adj.: fången vid Poitava; \ar i Mosk\"a åtminstone till mars

171 1 ; kom till Tobolsk '^/o 171 1; hemkom ^",6 1722; dod

ogift 1724.

Siherg, Lars: kornett här kon. fm. -•'/o 17 17.

Siljverbraud, joiias {jons): korpr. här 17 12; deltagit i norska

fälttåget; föreslagen till kornett ^s ,, 1716; antagen till kornett

'\l^
1 7 16; kvarterm. vid de s. k. frivilliga 17 iS; foreslagen

till kornett V> 1719-
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\':,-u:\ Jsbraiid: förare vid Upplands inf. reg:te; kornett här kon.

{\w. '
3 1701; avsked för en duell före -',5 .1707; som kornett

följde han efter Poltavc' konungen till 7\irkiet; konungens

avsked med ryttni. rang "'9 1719; död 'V? 1726 och begraven

i Harbo kyrka.

\^arrsc/iiold, Xikias (Alls): född i Västergötland; sergeant vid

Västgöta tremänn:inf. rcg:te; rustm. i ett är; anhölls om
fullm. till kornett för honom här i aug. 1712; var kornett

här -^:i 1713; begärde och fick avsked (före?) " 6 1713; rytrm.

vid Västgöta kav. "*
^ 17 16; kon. fm. 3' /. 1721.

Soldaii, Gustaf; tjänat två år vid Fortifikationen; antagen till

kornett här -^'12 1712; föreslagen till kornett i november 17 13;

kornett senat. fm. ('-'n.') ^^'12 1714; föreslagen hos K. Akt

•'5? 26',^ 1714; föreslagen till förste löjtn. ^^/y 1716; lämnat

reg:tet på sin faders astundan, emedan han icke kunde nuin-

dera sig, före '"^/o 1716.

Siraus^ var kornett 1709; stupade i striden vid Stari Senschari

'^6 1709.
'

'l'i-gna% Xikolai/s: mönstersk-rivare vid generalmajor Aschebergs

reg:te: kvarterm.; anhålles om fullm. för honom till l-cornett

här i aug. 1712.]

( 'icli\ Abraham {Petter): kom i tjänst i apr. 171 1: korpr. här

'3 n 17J2; kvarterm.; anlagen till kornett ^^/^ 1716; avsked

-'V9 1719-

^\'ay):marcl.\ Jonas: volontär vid Västgöta kav.; föreslagen till

kornett här -*
; 1713; antagen till kornett här 1713; tjänst-

gjorde 'ir?<\\ ^^ii 1714; anhölls om fullm. för honom '"U 17 14;

kornett -''/s 17 14; föreslagen hos K. M:t ^-''12 1714; erhöll

icke kon. fm.; anhållit om avsked före -?
7 1716; frånvarande

sedan ", s 17 16.

y.oni, johan Anders: frän Pommern; r)'mt från R\'ssland: atcr

ryttare vid Pommerska reg:tet till häst 1710; fangen vid

Gadebusch: r}-mde: korpr.; fången vid 'Pönningen: r)-nit från

ryssarna vid Stetiin; volontär vid Västgöta reg:te till häst;

kornett '''/g 17 13; senat. fm. ',6 17 14: avgått: föreslagen till

kornett här -,'3 1717 och gjort kornetts tjänst sedan -=^
3 17 17;

äter föreslagen till kornett ^o 1717; förste kornett här med

kon. fm. ^^, ö 1717; löjtn. vid .\nkedrott. Livreg:te t. h. '''o 1718.

ikcnnaii, .Ixel: född i Stockholm; kornett här '^'3 170S: fangen

vid Perevolotjna '
7 1709; kom till Tobolsk ''

., 1711; kvar i

Kyssland f'. 1724: hemkom till Stockholm ? ., 1723: ko-
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nungens avsked '^'i_. 1726: falt krigsmanshus underhall

1727.

Regements- och skvadronspräster.

Ai^orcliiis {Ajirell\ius^\)^ Joliaii; född i Dalarna t6So: antagen till

skvadronsprcdikant här '/c 1707 (Kruses attest); fangen vid

Perevolotjna ','7 1709; var i Moskva i mars 171 1; kom till

Tobolsk 'V9 1711; hemkom -'VV. 1722; kyrkoherde i Fläckcbo
i Västmanland.

Bcrgin, Johan: avlagt examen vid konsistoriet i Skara: prästvigd

av biskop Svedberg; tjänstgjort här som skvadronsprcdikant
sedan 9/3 17 16; föreslagen hos konungen -V^ 1716 ocli "

.

17 17; reg. präst kon. fm. ^-/^ 17 17; avsked ^^y 17 19.

hek, Nils: rekommendation av konsistorium i Strängnäs, som
insändes till kansliet 5/12 \l\2\ tjänstgjorde som reg. präst

här =Vi 1713: föreslagen till reg. präst här ^/6 17 13; hade
avsked '-V'9 1715-

S^liviotius, Mårtiii: adjunkt i Köping: föreslagen till skvadrons-
prcdikant 7/^ 1716; erhållit en annan tjänst strax före ^'i

1716.]

Kullberg, (Kii/ilöcj-i;) Olof Be)igt: student: föreslagen till sk\ad-

ronspräst här '-'/j 1712; skvadronspräst här senat. fm. ^\-

1712: antagen till reg. präst -"
y 1715: konfir. fm. "/s 1716:

avsked (^-/y 1719:); kyrkoherde i Segerstad i Skaraborgs län.

Li)idl)lom, Laitrcnt {Lars): själasörjare vid Östgöta inf. rekr\-ter:

-bataljonspastor här med riksrådet Strömbergs fm. ''Ai 170'^:

fangen i Riga i juli 17 10; hemkom i aug. 171 1; k>-rkoherde

i Norra Vi i Östergötland '-/V 17 12.

Lundqvist, iV/kolaus: i Stockholm antagen till reg. predikant liar

^9/9 1700; död i Littauen 1702.

Luttc)iia}i, Georg {Nils, Nikolaus): var reg. pastor här 1709;

följde konungen till Turkiet; hemkom I7i5(.-).

Siiu))niig, Olaus: i Stockholm antagen till sk\adronspredikant

här ^/s 1700: reg. predikant kon. fm. ''7 1703.

Sandell, Fetrus: magister; son till prosten Nicolaus Sondelius i

Håtuna och Tibble; i Stockholm antagen till skvadronsprcdi-

kant här ','12
1 700: fcircslagen att efter sin faders dod fa

efterträda honom •"
, 1704.

Tengboui. Torsten: student; si<vadronspredikant här senat, fm
'^,7 1712: var k\ar 3'\'„ 17 17.
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Regetnentsauditörer och regementsskrivarc.

Ifnsseli^rh-ii. Karl Gustaf: reg-, auditör senat. fm. "V, 17 14 (se kor-

nctter).

Kock, Isak: var reg. skrivare här -'/i 1713-

iStiinisteif/, Lars: provincialfiskal i Älvsborgs kin; föreslagen till

reg. auditör har ^^'j 1712.]

TJieugner (.Tegnér). Gabriel: född i Stockholm 1676, auditör;

antagen här 3',,„ 1703: k'on. fm. ^3 1706; fången vid Terevo-

lotjna '/7 1709; var i Moskva åtminstone till mars 171 1; hem-

kom '5/6 1722: \ar död 1727.

Tnncll, Olof K.: auditör och reg. skrivare här med krigskoUegii

fm. ",'3 171 3 (17 1 2); transp. till Västgöta kav. reg:te ^V/

1714; avsked sannolikt(r) 1722; död 'Vro 1740.

'Jra/unis, Johan: studerat vid akademien i Abo: auskultant tre

ar vid hovrätten i Abo: därunder tjänstgjort som notarie vid

ting i Karelen enligt Åbo hovrätts intyg ^/^ 17 15 ; föreslagen

till reg. auditör 1713 och "6 171 5; tjänstgjort som reg.

auditör och reg. skrivare här frän 'Vs 1715— 1719» anhölls

om konungens fm. ? o 1717; auditör kon. fm. ^V" 1717; av-

sked 3^
9 1 7 19.

Regementsfältskärer,

Blittner, Johan J>eJ!Jainin: född i Sachsen-Gotha 1680; var fält-

skärsgesäll 'Vs 1702; förordnad till reg. fältskär '/i 1704;

konfirm. fm. ^-^/j 1706; fången vid Poltava ^V^ 1709; var i

Moskva åtminstone till mars 171 1: kom till Tobolsk '^/o 171 1;

hemkom 'V9("?) 1722.

Schniidt, Michael {Xiklas): tjänt som fältskärsgesäll ute vid armén

i två är, sedan i Sverige i tre är: reg. fältskär här senat. fm.

'V7 17 12; konfirm. fm. "/^ ^7^6; avsked -^"A;, 17 19.

Fältskärsgcsäller.

Frcnndt, Jan: fältskärsgesäll; fången i Ryssland, kvar i fångenskap

i Moskva ^'3 171 1.

Helbuig, Gottfrid: var fältskärsgesäll 1702— 1704,

[^Broaker, J-^irdrik: fältskär; biträdde ryttm. Petter Unge och

löjtn. Jakob Ridderborg med mönstringen, da de v^oro i

Sverige och värvade rek-i\-ter i febr. aug. 1707.]
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Klafke; fåltskärsgesäll: fangen i Ryssland; kvar i fångenskap
i

Moskva ''/j 171 1.

Kock\ Karl: var fältskärsgesall '/i 1717 och 1719.

Kreiitmert: fältskärsgesall; fangen i Ryssland; kvar i fångenskap
i Moskva -/3 171 1.

Kuster, Daniel: var fältskärsgesäll 17 19.

Schultc, JoJian: var fältskärsgesäll ',1 1717 och 17 19.

F/V/', Kristoffer: var fältskärsgesäll 17 19.

Regementskommjssaricr.

Cro)iaitder, Jakob AbraJiaui: var reg. kommissarie 17 19.

Nybolnii, Lars Eriksson: var reg. kommissarie under 17 17 och
1718.

Ilellerstedt, Karl: var reg. kommissarie '/i 17 17; reg. adj. kon.
fm. ^5/'o 1717 (se reg. adj.).

Jlicalström, Jonas: var reg. kommissarie i mars 1703.
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Upplands femmänningsregemente tili häst.

(C. b. X. 13 i K. Krii^sarkivct)

Av

C. II. Kreiiger.

Regementet uppsattes 1703 av rusthalJare vid Livrec;:tet till hä^i och Östgöta

knvalleiireg:te med fenaiianniiigar (resp. 301 och 200 man), varjämte dit <i\ertlytta-

ilfi av rusthällare vid Smalands kavalierireg:te uppsatta tremänningar (333 man),

vilka till en början ingått i Skånska trem. reg:tet till häst, men som nu ej längre

•'är behövdes, sedan man i Skune uppsatt även femmänningar. I\cg:tct kallades

ined anled. härav en tid Ll^pl. tre- och femmän. r. t. h. Kom 17 14 på ^värvad

fot». Från den 10 januari 17 16 kallades detsamma Upplands femmänningsregUe

till häst. 1 721 i okt. reducerades det och undeistacks under Li\reg:let till häst

och Nylands och 'lava-tehus dragonreg:te.

(S kompanier.)

Regementschefer.

lljcrta, Lars Persson: överstlöitn. vid Vä.stgöta kav. reg:te; över-

ste och chef här kon. fm. '-3 1703; transp. till Västgöta

kav. reg. ^'''/s 1708.

MeijendorjJ von Yxkiill, Lago: frih.; ö. 1. här ^'2 1706; chef ^73

1708—'^,9 1709; till Livreg. t. h. -^ 9 1709.

Lenck, Jacoö: överste och clief har -'"'9 1709; inställde sig icke

vid reg.; avgick före 'y's 1710.

Boinet, Wilhelut, frih.; född i Livland; kom i tjänst 1693; \-ar

kapten vid .Meijerfeltska drag. reg. 1707; deltog i slaget vid

Poltava ^^,'6 1709; medföljde kontmgen till Turkiet; beordrad

hemresa med Meijerfeldt frän Bender i aug. 1709; överstlöjtn.

här senat. fm. - i; 1709: överste senat. fm. '/.-, 1710; koritirm.

fm. ^Vij 1710; generalmajor a\' kav. ^; i.. 1717; var kvar " i.>

1 72 1; generalmajor; landshövding.
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Sekundöverste.

Segerskald, Olof: född i Sverige; sek. översfe luir ^^ i.^ I7'7i ^ar

kvar '7, JO 1721; generalmajors avsked, då reg. gick till I-"in-

land 1 72 1.

Överstlöjtnanter.

BreitJioltz, Matpaus: ö. 1. 1703, lämnade snart reg:tet.

Delhvick. Berndt; ö. 1. här "\/ii 1713; hade lämnat reg:let ', +

1714.

IjDidcblad, Lars (Lorens): född i Sverige 167 7; kornett 1704:

löjtii. 1705 och kapt. 1709 alh vid Taubes drag.: fangen vid

Poltava; rymde ur rysk fångenskap; kom till Sverige 17 10;

major här med Stenbocks fm. ^7^ 17 10; deltog i slaget vid

Hälsingborg; ö. 1. senat. fm. -Vy 1710; avsked med överstes

grad vid reg:tets indragning -*/'ii 172 1.

MarscJialk, Frans Balizar: ö. 1. vid Verdiska drag. reg:tet 1715;

fangen i dec. 171 5: hemkom sept. 17 17; placerad här 17 17;

avsked.

Sparre, Axel; frih.; ö. 1. kon. fm. ",'4 171 1 men kom aldrig till

reg:tet; chef för Västg. ståndsdrag. kon. fm. -''74 171 2.

Majorer.

von Bildsicn {Bildstein), Karl Gustaf: var major vid ett t\-skt

reg:te; placerad här (i okt.r) 1717.

de Laval, Jo/ian {Jean): frän ryttm. vid \'ästgöta kav. rcg:te

major här ^",6 1703: konfirm. fm. '\q 1703: död '''.'^ 1709.

:'on KoJiler. l^alentin fo/ian; kom i tjänst 1 676; frän lojtn. vid

Änkcdrott. livr. t. h. ryttm. här -'je 1703; konfirm. fm. ->,
>

1703, major '^/g 1709; förde befälet över reg:tet frän "79 1709

till dess Ik-nnet utnämndes; anhöll om avsked pä grund av

>^svag hälsa^: avsked ^°/i 171 1; stupade \id Storkyro 1714.

Neigenfindi, Johan Kristoffer; kom i tjänst 1703; tjänat vid

Meijerfeldts drag. reg:tc 1707— 1709; regkvm. här i dec. 1709;

föreslagen till ryttm. 1709: ryttm. (-°:) = ',i 1710; major =^ 3

1716; avsked mellan - 7

—

"/n 1717; vistades i Tyskland 1739.

von Saltza, Jakob Ludvig: frih.; iodd i Livland; kom i tjänst 1700;

fänrik vid ö. 1. G. G. Wrangels lantmilisbat. ='11 1702; löjtn.

vid öv. \\. J. Melins reg:te i mars 1703; kapt. lojtn. vid

Upplands inf. rcg:te -' n 1709; kapt. == s 1710: förste rytim.
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l-,;ir senat. fm. -''
p 1710: konfirm. fm. -?'3 1715; major -

4

1719: \-ar k\'ar '^ j^ 1721.

. i'-: i jtoHii. Petter; löjtn. 1699; r}-ttm. \id Abo och lijörneborg.s

lans rcg:tc •"5 1706: ryttm. här - /i. 1709; major ^' . 171 1;

avsked "-^
s 1716: överstlöjtn. rang ? ^ 1719.

. ;>'/ WacJiciiftlt. Johan Fi-cdnk; major vid i. Bremiska drag. reg:tet;

placerad här ''^n 17 17: anlände till reg:tct i dec. 1717.

WiliL-Disriis, Jhfi^m^/s Gitbricl; major här =,3 1703, lämnade reg:tet

snart.

Rcgenientskvartermästare.

iiricsiihj^-er, Otto: regkvm. vid 1. Bremiska drag. reg:tet: placerad

här ^Vi" ^^7175 \ar kvar 171S.

Liindrrstecn {Rosensten), Anders; regkvm. senat. fm. ^'^, 9 17 10;

ryttm. ^/n 171 1; (se ryttm.).

von Nandelstadli. Ernst Villiehn: regkvm. vid ett tyskt regrte;

placerad här - 10 17 16; var icke kvar vid reg:tet i nov. 17 17.

\cigenfindt, Johan Kristoffer: regkvm. här i dtc. 1709; r\-ttm.

-°/'i 1710: (se majorer).

von Rehansen, Gotthard Georj^; född i Livland; lojtn. vid Västra

Skånska inf. regitct: regkvm. här efter Stiernmarck =^
s 1716:

konfirm. fm. '''-

10 17 17; var kvar ^\\-, 172 1.

Sabnoon, Abraham; regkvm. här senat. fm. 'Vn 171 1; ryttm.

^5 1 7 14: (se ryttm.).

Stjerninarek, Xils; regkvm. här '^/n 1714: konilrm. fm. =?. 5 171 5;

andre ryttm. =33 1716: (se ryttm.).

Sunde/1, Petter: regkvm. här -',2 171 0; ryttm. ^^9 i/iO; (se

ryttm.).

Regemcntsadj utan ter.

^^('''g, {Johan) Aidolf {Daniel): född i Pommern, fällväbel vid

Bremiska drag. reg:tet: placerad här "5 1717: rcgadj, här

kon. fm. =''0 17 iS: avsked i okt. 1721.

Drossel, ]]'ilhelvi Johan: regadj. här senat. fm. ' n 171 1: förste

löjtn. med kon. fm. "^ d 17 18; (se löjtn.).

Iloffnian, Johan Georg: regadj. vid Bremiska drag. reg:tet: pla-

cerad här "3 1717; förste kornett senat. fm. - 6 17 18; (se

kornetter).

Lenibke {Lenieke), Johan Kristian; regadj. vid llolsteinska drag.

rcg:tet, placerad här -'lo 17 17: andre kornett kon. fm. -''

1718: (se kornetter).
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Schnltz^ Wiedich Danielsson; regadj. här ^'12 1709; andre löjui.

"3 1 7 10: (se löjtn.).

Strand, Lars: volontär här: regadj. senat. fm. " ^ 1711: dod
1711-

Rytttnästare.

Aficerdich, Johan Goltfrid {Fredrik); född i Pommern: löjtn.

vid Meijerfelts inf. reg:te --
4 1713: konfirm. fm. '^

s 1713:

fangen i StraLsund i dec. 1715; kom till Norge '"5 1716;

ryttm. här med kon. fm, -? 10 1717; avsked ^"'9 1719.

Barek, Lars; kom i tjänst 1700: k\arterm. vid Skånska tremänn.

kav. reg:tct: kvarterm. här 1703; kornett kon. fm. ^
i 1704:

förste löjtn. '"
12 1709: ryttm. -"

^ 1710: senat. fm. '^''
g 1710:

av.sked ^ ^ 1711.

Bergenerona, Gabriel : kornett vid Skånska tremänn. reg:tet t. h.

^V I 1702: kornett här mars 1703: löjtn. kon. fm. 7/, 1704:

ryttm. ''^,12 1709; kontirm. fm. ^?, 3 1715: avsked 3°
^ 1719.

Bergenerona, Johan: r}'ttm. vid Skånska tremänn. kav. reg:tet

^^9 1700: ryttm. här (-?) 3 1703; fm. -', e 1703; avsked '
^

1703.

Boderus, Johan J[oh)ansson; adlad Segercrona 1719; född i

Småland; korpral vid Skånska tremänn. kav. reg:tet; korpral

här 1703: kvarterm. ' 2 1704: löjtn. '° 12 1709: senat. fm.
'°

2 1710: förste löjtn. "
3 171 1: förste ryttm. med senat. fm.

7 7 171 1, avsked -tu 1721.

Brehnier, {Karl':): ryttm. vid Bremiska kav.; placerad här '-^ 6

171S.

Creutz, Pontus, fnh.; född i Abo '"
i 1692; ryttm. här "

i 17 10;

till Livreg:tct som löjtn. -°
i 17 10: död i febr. 17 10.

von Dargitz {Datjetz), Karl Wilhelni: född ">
t 1677: sek. kapt.

vid I. Bremiska drag. reg:tet '
4 1707; förste kapt. " n 1712:

konfirm. fm. '- i 1715: fången vid Tönningen i maj 171 3;

hemkom '^
^ 1715: fången pa Rugen '' n 1715: hemkom '5

^

1 717: placerad här ^3 17 17; avsked 3° o 17 19.

Dolech, Johan Fredrik: ka})t. \-id Verdiska drag. reg:tet: avsked
'53 1708; \id I. Bremiska drag. reg:tet: placerad här i okt.

1717.

Drake, Gustaf: ryttm. har -
^ 1703: avsked i mars 1703?

Duwall, Gustaf: frih.; född i Dalarne: kornett: förste ryttm. här

med kon. fm. -^ 10 1717; avsked i sept. 1719.





Uppl. femmr. t. h. *
'

, 29

j'J:rlich, Johau Kristoffer: löjtn. vid Srackelbcrgs reg:te 1707;

förste löjtn. bar ''-(-^')
i^- 1709; sciuat. fm. -"'= 1709; ryttm. m.

senat. fm. ^^ 9 1710; konfirm. fm. '^^
j 1715: avsked ^5 ^^ 1717.

(Uascunpp, Magnus {yohau) Kasiuiir; kornett vid Lewenliaupts

armé; löjtn. 1701: ryttm. här ''('O ^ \'J\o\ död ^% 1710.

</: la Grange. Frans Josef: född i Frankrike: tjänat i Frank-

rike till 1710: andre ryttm. här '^
.-; 1714; konlirm. fm. -?

3

1715: avsked '"(-) .1 1719: antogs pä expektans 1722: ryttm.

expektans vid Norra skånska kav. reg:tet 1726: gick i fransk

tjänst.

iiroienhjebn, ]\Iag)n(s {Karl) Gustaf: född i I^ommern; kom i

tjänst 1703; fältväbel vid konungens armé: fangen i Ryssland;

rymde därifrån: kornett här "3 1710: senat. fm. '% 1710;

andre löjtn. senat. fm. '^9 1710: konfirm. fm. ^5, 1715;

förste löjtn. ?4 1716: tredje ryttm. med kon. fm. ~^ 1718:

var förste ryUmästare 1719: avsked '^ 10? 1721.

Gyldenhoff, JUUtzar Gottfrid: frih.: kom i tjänst 1706; korpral

här =^9
5 1707: kvarterm. 2" .. 1707; löjtn. '"^

12 1709; andre ryttm.

med senat. fm. *" n 171 1; död V0 1713.

Gyllenliaaf Hans; kornett vid Västgöta kav. reg:te; löjtn. här

^7 6 1703; konfirm. fm. ^^ y 1703: kapt. löjtn. 1703; ryttm.

kon. fm. 7 I 1704: transport till Livreg:tet s „ 1709; stupade

vid Hälsingborg ^^
2 17 10.

hoffberg, Jonas; från skeppslöjtn. löjtn. här -° 9 1710; andre

ryttm. senat. fm. ''^2 171 1: avsked '""^

s 1714; förste ryttm.

här: '9^ 171 5; avsked i mars 1715?

Jloof^ Otto WiUielni: född i Västergötland; mönsterskrivare här

3°
9 L703: korpr. ^^4 1706; kvarterm. '"12 1708: kornett '^3

1710; senat. fm. -"^9 1710: andre löjtn. senat. fm. -9 1710;

konfirm. fm. -^ 5 171 5; avsked med ryttm. karaktär '^ lo

1721.

von jfonston, Johan Fredrik Rikard; löjtn. vid Meijerfelts reg:te

fången i Ryssland: r\"mde därifrån ryttm. senat. fm. ^"9 17 10;

avsked '^
. 1713 (• 3 I7i4r)-

Klingcnstjerna, Karl: andre r}-ttm. här *-
7 17 12; konfirm. fm.

^5
3 1715; död =^

4 1715-

Kluge, Anto?i; född i Schlesien: kornett vid 1. Bremiska drag. reg:tet

1707; löjtn. ''9 1710; förste löjtn. "3 1713; fången vid Tön-

ningen i maj 171 3: kom till Wismar i slutet av aug. 1714;

kapt. vid I. Bremiska drag. reg:tet '° n 17 14; konfirm. im. '+
i

1715; fangen vid Stalsund i dec. 1715: hemkom i scpt. 1717;
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placerad här '',\o 1717; andre ryttm. med kon. fm. "'c 171S:
avsked i sept. 17 19.

Kr/ise av Verchou, Hi'i!/ii.'ii^, frih.: kornett; andre • ryttni. har
^^lo 17.17; död före april 17 18. ..

Ladoij, Otto Reinhold adk-^d Ladan; tjänat sig upp till löjtn. i

Frankrike: vid hemkomsten ryttm. här '5 , vjw. transp. till

Livreg:tet t. h. 17 16.

Latrcc, jfo/ian: kapt., vid i. ]kemiska drag. regrtet ^^ 9 1710: kon-
firm. fm. ^3

, 1715; fangen vid Tönningen i maj 17 13; hem-
kom i juni(.-) 1714, fangen vid Stralsund -Vr. 1715, hemkom
i januari 17 17; placerad som r}-ttm. här 1717: avsked ^ ,.

1719.

Lnndstcdt, Anders: kvarttrm. här -^'3 1703; kornett kon. fm. "'i

1704; förste löjtn. vid Livregrtet till häst ^s;,
1709; regkvm.

'Va 1710; andre ryttm. "9 171 1; förste ryttm. ^7 1713:
förste ryttm. här kon. fm. ^^/lo 1716: avsked pa grund av sjuk-
lighel '-/o 171 S.

Ln)idcrsteen {Rosensteji), Anders; volontär här i7io(.'): regkvm.
=^9 1710; andre ryttm. senat. fm. ^\^ 171 1 ; förste ryttm.

'\s 17 12: konhrm. fm. -\ 3 (4,5.') 1715; avsked -'^6 1718.
Maclean {Maclair), JoIudi Adolf, frih.: löjtn. vid Västgöta fem-

män, t. f.: andre ryttm. här kon. fm. -5 10 1717: förste ryttm.
^^6 17 18: kapt. vid Gardet i nov. 171 8.

Nedell, Frans Henrik: född i Pommern: vid Pomm. drag. reg.
frän 1703: var adj. 1707: andre löjtn. vid ^Killer von der
•Luhnens drag. reg:te "9 1710: tillfångatagen vid Tönningen
i maj 1713: kom til! Stralsund '^

., 1713; konfirm. fm. -7;i

171 5; tillfångatagen av brandenbur-arna i Stralsund i dec.

1715: placerad här ^%r 1717: andre ryttm. här med kon. fm.
"^6 1718; var förste ryttm. i nov. 1718; avsked då regrtet

embarkerade till P^inland i okt. 1721.

Nedell, Johan Karl: född i Pommern: var korpr. \id i. Bre-
miska drag. reg:tet 1709 och 1710: kornett 7

5 171 1; löjtn.

"Vö (9 7-'j 1714; konfirm. fm. ^-
i 171 5: fangen vid Stralsund

i dec. 1715; hemkom i april 1717: placerad här '^4 1717;
andre ryttm. med kon. fm. -

., 1718; avsked 3°,^ 1719.
Panli, Johan; korpr. vid Ponmierska kav. reg:tet ^ 9 17]!; under-

officer: kornett vid Holsteinska drag. regrtet \^ 1715; löjtn.

'112 1715; fangen vid Stralsund i dec. 1715: hemkom i sept.

1717; placerad här ^ i. 1717; andre ryttm. kon. fm.
'

' .. 1718.;

avsked -
4 17 19.
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// Prrsso/i, Kristia.'! Rudolf; löjtn. vid i3rcmi.ska drag. reg:tet

, 1712; fangen vid Tönningcn i maj 17 13: återkom 1714;

kapt. --3 1714; konfirm. fm. '-'
j 171 5: fangen på Riigen i

okt. 171 5: återkom i nov. 1717; placerad som rxttin. här

'ii 1717; andre ryttm. här kon. fm. ''^/g 17 18; avsked -
4

1719.

iuiiistnrlc, se Siréen.

Rtittersvärd, Anders; löjtn. vid Västgöta kav. reg:te; ryttm. här

-7 ö 1703; konfirm. fm. -+9 1703; till Västgöta kav. reg:te

^7,6 1708.

I\oIa>id, AbraJiaDi: fänr. vid Meijerfelts lantmiHs inf. '31711;

löjtn. vid Franska drag. reg:tct i Stettin '3 171 2; konfirm.

fm. '5/jj 1712; kapt. \y 1713; konfirm. fm. -33 1715; fången

vid Stralsund -\'i^ 171 5; hemkom 1717; placerad här -^,'5

17 17; avsked '",9 17 19; tillstånd att lämna riket.

Ro&cnsteu, se Lunderstecn.

Koscli, Johan {Fredrik) Idenrik; född i Holstein; adj. vid l>re-

miska kav.; kornett ^'^,^ 171 1: fangen vid Tönningen i maj

1713; återkom i mars 1714; konfirm. fm. '?
i 1715: löjtn.

^° 12 171 5; tillfångatagen av sachsarna vid Stralsund --'12

1715; hemkom i januari 17 17; konfirm. fm. '2 17 17: pla-

cerad här i okt. 17 17; tredje ryttm. med kon. fm. ^^
'\ 1718;

avsked ^'^/g 17 19.

Sä/iiioon, AbraJiaui, adlad Tornerlijeliu 17 19; kvarterm. \id Liv-

reg:tet; kornett ''!> J711; regkvm. här senat. fm. ? n 171 1;

ryttm. med Ulrika lileonoras fullm. 4/5 1714; konfirm. fm.

'=
i (^'4) 1715; kvar '^/lo 1721; död >.i största fattigdom»

1730-

ScJiaffe, Daniel; född i650(:); löjtn. vid Skånska tremänn. reg.

t. h. ^^9 1700; löjtn. här ^3 1703; fm. ^T:6 1703: ryttm.

med kon. fm. 7 i 1704; begärde och erhöll för ålder avsked

^''/p 1710; tjänt utomlands 23 år, i svensk tjänst 15 ar.

Sej^ererona, se Boderns.

'<on Siegrot/i, Karl Gustaf; löjtn. vid Södermanlands reg:te;

avsked ^^12 1700: ryttm. här '
3 1703; konfirm. fm. ^\.) 1703;

avsked i maj 17 10.

^ilfversparre, Xils; löjtn. vid Smalands kav.; ryttm. vid Skånska

tre- och femmänn. kav. reg:tet ^ 3 1701; avsked '7 1703;

ryttm. liär med fm. '^/ö 1703; avsked 7/, 170-I.

Silfiersviird, Gustaf; kom i tjänst 167;; kornett \-id \'ästgöta

kav. reg;te; löjtn. har -7^3 1703; konfirm. fm. '-\.^ 1703; kapt.
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löjtn. kon. fm. ^ i 1704: ryttni. -1 o 170S; begärde avsked fo:

sjuklighcr och älder "
.^ 1710: a\skcd' "''

, 1710.

\Silfversvärd, Jonas: frän kapt. vid i. Breni. drag.reg:let; pkiccra.:

här i okt.(.-) 1717.]

Siréfii, Henrik adlad Reoisirale 1719; född i iMnland; fältvabc!

vid generalmajor Taubes drag. reg:te; fangen i Ryssland;

rymde därifrån; förste löjtn. här '^^ii 17 10: senat. fm. =

1710; andre ryttni. med senat. fm. ''/n 171 1; förste ryttm.
'"^

(^ 1718; avsked med majors karaktär '^10 1721.

Soop, F.rik; ryttm. här med senat. fm. "="2 171 2; tjänstgjorde

troligen aldrig vid reg:tet.

Stackclberg, johaii Fredrik; född i Livland; kom i tjänst 1707:

kornett senat. fm. ^o
^ 1709; kornett här -"'12 1709; andre

löjtn. ^3 1710; förste löjtn. senat. fm. ^"^
9 1710; konfirm. fm.

=53 1715; andre ryttm. med kon. fm.. """
r, 1718; förste r\-ttm.

1719; avsked * i. 1721.

Sljernlieini, se Sundell.

Stjeniviarek, Xils; född i Stockholm; konduktör vid Fortifikatio-

nen -''",8 1709; löjtn. senat. fm. ^-Ns 1710; avsked i maj 1713;

rcgkvm. här '^ n 1714; konfirm. fm. ^^
s 171 5; andre ryttni.

^^/s 1716; konfirm. fm. ^5 ^^ 1717; förste r}'ttm. =''0 1718; var

kvar '^10 1721.

Steö {Steel)e/i), Kristoffer Adam: kapt. vid i. liremiska drag.

reg:tet; placerad här i okt. 17 17; major vid Västg. tremän. r.

t. h. 'I 10 1719.

SiDidell, Petter, adlad Stiern/ieiin 17 19; kom i tjänst 1704; auditor

vid Taubes drag.; föreslagen till regkvm. 1709; regkvm. här

jiied senat. fm. ^°(^'r) 2 17 lO; ryttm. senat. fm. -'^
g 17 10; trans-

porterad till Adelsfanan ('V--?) 17 12.

voti Wiekelnian, Kristia)! l'.;:;^elhardt : kapt. vid general Crispins

regite; placerad här '^y 17 18.

Wiiickelinarin, Henrik; löjtn. vid i. Bremiska dragonreg. '^'
•,

1705; kapt. --4 1712; konfirm. fm. '-\ i 1715; fången vid

Tönningen 17 13; hemkom : , 17 14; fången i Preussen .- n

1715; hemkom .-5 1718; placerad här "•'7 1718; avsked "^li

1719; överstlöjtnant.

ll'iens. Jakob Henrik: andre r}-ttm. här senat. fm. 'Vn 171 1^

konfirm. fm. -? 3 171 5; förste ryttm. ^- d 17 16; avsked -' ^

1718.

Wittiv.g, Anders: kom i tjänst 1677; k\'arterm. här '?
1 1704;

kornett '10 1705; kapt. löjtn. '"
i.; 1709, r)-ttm. med fak-
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marskalkens fm. '^/2 17 lo; avsked för ålder och sjukdom

Löjtnanter.

JlHjii, Sij^van/: fältväbcl vid överste Hamiltons reg:te; kornett

här Vs 1710; löjtn. med senat. fm. ''/'n 171 1; avsked -^n 1714.

Apeltoft, Petter: andre löjtn. här ^^'/^ 17 12.

Fcri^/i, Lars Karl; korpr. här ".s 1703; var korpral i januari

1710; förste kornett senat. fm. "/3 171 1; konfirm. fm. -5/3

17 1 5; andre löjtn. med kon. fm. '5
'10 1717; var förste löjtn.

1719; a\skcd med ryttm. karaktär ^^9 ^7^9-

Blonunskold, Bleckert Andreas; född i Östergötland; r}'ttare bär

1706; korpral ^^ i^ 1707; kornett '7ii 1709; andre löjtn. ^'3

1710; förste löjm. med senat fm. -^','9 1710; ryttm. vid Ost-

göta kav. reo:te 17 17; avsked 1722.

Bolin, Lars; kom i tjänst 1695; korpral här ^^e 1703; kvarterm.

^.2 1704; kornett ^" i- 1709; andre löjtn. "A 17 10; död »efter

slaget vid Hälsingborg. "% 1710; var broder till kvarterm.

här Gudmund Ijolin.

von Bursky, Joachiui Ernst; född i Schlesien; kornett vid ett

Bremi.skt dragonreg:te; hit placerad 5/3 1717; andre löjtn. med

konungens fm. -'''/V> 171?; avsked i sept. 1719.

:('// Bnrsky, L^copold; löjtn. vid ett ty.skt reg:te; hit placerad i

okt. 1717.

CarHn, Karl; frän kornett vid Västg. kav. reg:te löjtn. här ^^'ö 1703;

kon. kontirm. fm. ^»Z.; 1703; död i Stettin -^'/li 1707.

de Chan {Chans, Scha)ig), Jacques; korpral vid Skånska tre-

män, t. h.; korpral här .',3 1703; kvarterm. ''l^ 1704; kornett

s^i-^^j/ij 1709; andre löjtn. '-/j 17 10; senat. fm. =Vq 1710; av-

sked 7 V 1 7 1 I

.

Croll, Xils Johan; löjtn. här ''3 1703; avsked i mars 1703.

DrosseL Wilhelm Joha)i: född i Livland; korpral; fången i Ryss-

land; r)-mdc ur fångenskapen; korpral här "/s 1710; adjutant

'^/ii 171 1 ; konhrm. fm. -?/j 171 5: förste löjtn. kon. fm. -^'0

171S; avsked '/n 1721.

Dybergh, Xils; korpral vid Gyllensticrnas reg:te; korpral här .-'3

(^'6) 1703; kvarterm. ''/s 1703; kornett '-V3 17 10; andre

löjtn. senat. fm. -'V9 17 10; avsked '"'. 1712.

Enander, Daniel; född i Östergötland; tjänat vid livländska armen

sedan 1708; andre kornett här -'V7 171 2; förste kornett -=.^

3

—

I.',1)771. I\T<i>uhi<t. tiJskytft igij. Bih.
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1715; andre löjtn. kon. fm. "? 10 1717; förste löjtn. i7iS(.-);

var kvar '^/m 1721.

Friis, Xils; född på Gotlland: andre kornett hcir .senat. fm. '

,,

171 i; konhrm. fm. -'=<

^ 1715; andre löjtn. med kon. fm. -'
i,

1717; sköt genom vådaskott löjtn. Rhodin " n 1717; avsked

Vn 1721; ryrtm. karaktär -?
3 1723.

FribergJi, Kristoffei- : r}-ttarc vid Västgöta kav. reg:te; ryttare (korp-

ral) här -',ö 1703; korpral (kvartcrm..-) ^'", u 1707; k'ornett

senat. fm. '''
1.= 1709; andre löjtn. '^'

3 1710; förste löjtn. senat.

fm. ^'79 1710; avsked '\i 1713.

Gisse; löjtn. vid ett tyskt reg:te; var placerad här 1718.

GiöiuiaJi, Olof; kom 1 tjänst 1702; kvarterm. vid Skånska tremän.

t. h.; kvarterm. här .-3 (-^"0) 1703; kornett med kon. fm.

7/1 1704; andre löjtn. "/3 17 10; förste lojtn. senat. fm. ^-,'9

1 7 10; avsked för ålderdom *?
i 17 13.

GricsgLfi, Lambrcchi; kornett vid Barthiska drag. reg. --=•
r, 17 14;

löjtn. ",ii 17 15; fången vid Stralsund i ilec. 17 15; placerad

här 17 17; avsked -"',9 17 19.

Hall, Petter: vagnmästare vid Jämtlands art.; furir vid Stenbocks

drag.; kornett här -,'3 1703; konfirm. fm. -^/g 1703; löjtn.

'^12 1709; död 'Vs 17 10.

Hasschiian, Joliaii: född i stiftet Bremen; kornett vid i. Breiniska

drag. reg. '/i 17 12; tillfångatagen vid Tönningen i maj 17 13;

hemkom ",2 1717; placerad här "3 17 17; andre löjtn. har.

kon. fm. -'Vo 17 18: avsked 'u 1719.

Hcrtzbcrg, Joha>i Kaspcr: född 1 Bremen; fänrik vid Pommerska
inf.reg:tet ^^'^ 1713; placerad här '/3 17 17; tredje löjtn. kon.

fm. ^-/ö 17 18; avsked i sept. 1719.

Hjärpe, Henrik; kom i tjänst 1696; korpral här =^',6 1703 frän

Västgöta kav. reg:te; kvarterm. "'3 1710; andre kornett senat.

fm. '^;9 1710; var andre löjtn. 1711; forsie löjtn. senat. fm.

7/7 171 i; av.sked ^^/V (.7„) 17 14.

von Holly, Frans JL; född i Schlesien; korpral här 'V>(ri:) 1709;

förste kvarterm. --^ u 1710; andre kornett senat. fm. '' n 1711;

konfirm. fm. '54 171 5; förste kornett '-
5 1715: andre iöjtn. kon.

fm. ^5/10 1717; avsked -''/q 1719; begrav, i Skenninge --'
i 1724.

Hohn, Anders; född i Stockholm; mönbterskrivare här .- i. 1709;

kvarterm. -^3 1710; förste kornett --s 1716; konfirm. fm.

^5/io 1717; tredje lojtn. kon. fm. --6 1718; förste lojtn. 17 19:

löjtn. vid Björneborgs läns inf. i okt. 1721, men instäluic sig

aldrig vid reg:tet; avsked -','7 172?.
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/,'.{. X//s: kom 'i tjänst 1702; korpral har '^
; ^JO],: kornett '"12

1709; andre hijtn. "3 1710; förste löjtn.. senat. fm. "'/g 1710;

.-iv.sked '\\ 17 1
3.

/\/:>iir-'''Por, Gabriel : kornett vid Skånska treman, t. h. ^x^ 1700;

konrirm. fm. -»3 1701; kornett här r/j 1703; fm. '^ r 1703;

löjtn. kon. fm. -Vio 1705; död ^^lo 1706.

lAudstcn, Mapms Daniel: kom i tjänst 1700; kvarterm. här '°!i>

1709; kornett ",3 1710; senat. fm. "'g 1710; andre löjtn.

senat. fm. ^ 7 171 1; död •12 1713.

Mccl\ Jakob Johan: omnämnes i 171 5 års rulla säsom befordrad

till kapt. vid Sinclairs Vastg. 5mr. t. f. I er.enhandig- tjänste-

förteckning- 1722 säger han sig befordrad ti>i Sinclairs regrte

°/io 1713, nien nämner intet om tjänsten vid här ifrågava-

rande regrte.

Moberg, Alexa/nler: kornett vid Skånska tremän. t. h. -°
9

1700; kornett här '^ o 1703; löjtn. kon. fm. ^ \ 1704; död '

7

1705.

Aorvia/', Gustaf: lojtn. här ^''3
1 703; avsked i mars 1703.

RJiodin, Olof: från student korpral här ^'^/la 1707; var korpr. i

januari 17 lo; kvarterm.; andre kornett ^
^ 17 10; senat. fm.

^'"'g 1710; förste löjtn. senat. fm. " n 171 1 ; ihjälskjuten genom

vådaskott av löjtn. Nils Friis " n 1717.

Rii^u-Duni, .
]\'ol)jiar (Karl) Gustaf: frän Riga; kvarterm. här '3'.

1712; andre kornett -
7 17 12; konfirm. ^5,

j 171 5; förste kor-

nett "5 1715; andre löjtn. med kon. fm. -\i. 17 17; av.sked

^",'9 17 19; var död 1728.

Rosofelt, Johan Georg: född i Kurland; kom i tjänst som korpr.

vid .Aleijerfelis drag. 170S; kvarterm. här '"
i_ 1709; andre

kornett Vs 1710; förste kornett senat. fm. -"
u 17 10; andre

löjtn. senat. fm. "3 171 1; konfirm. ^-^'3 171 5; var kvar '^ ,„

1721; transporterad till Nylands och Tavastehus läns drag.

reg.

Schenander. Xils {.Yi/l-las) L.: löjtn. vid Skånska treman, t. h.

1700; löjtn. här -
3 1703, konfirm. fm. ^.9 1703; avsked för

sjukligliet -'~'
.. 1 7 10.

Sch{i)ulfc:, JTiedich Dai/ ielsson: kom i tjänst 1703; korpral här

'"3 1703; adjuiant '"
,2 1709: andre lojtn. ('')"

3 17^0' förste

löjtn. senat. fm. -"., 1710; död ^','5 1718.

Seijer, Georg (Jnrgen): född i Bremen; kornett vid ett Jiremiskt

drag. reg.; placerad här ? 3 17 17; förste löjtn. med kon. im.

"'^
•; 17 1 8; avsked i sept. 1719.
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SÅ^raj^^-j^i'. JoJuxn: född i Värmland; ordonnans vid Livskv.; andt\

löjtn. här --'
5 1718; avsked '^/lo I72i;.pkac. vid XyLmds regitc

1721.

Svinhufvud, Erik Bjdnissou: underofficer vid Upplands inf. reg.:

avsked 1700; kornett här -/s 1703; konfirm. fm. "•/g 1703;

löjtn. kon. fm. '/i 1704; död -'-U 1708.

Tornberg {Tornberg), i/oiias: född i Medelpad; kvarterm. vid

Livrcg.; andre kornett här senat. fm. ", " 1711- förste löjtn.

23/8 1716; kon. fm. -'
I.. 1717; genom en olyckshändelse ihjäl-

stucken -\6 17 19.

Tornberg; Sven Andersson: frän kornett vid Västgöta kav. reg.

löjtn. här ^^ 1703; kon. fm. "+9 1703; död ^i 1708.

Tott, Johan Sigmund: född i Livland 1686; korpral här 'V9 17^0'

var kvarterm. 1713; andre kornett ^V^J 1716; förste kornett

kon. fm. ""S; 10 1 7 17; andre löjtn. kon. fm. ^"je 17 18; var förste

löjtn. 1719; avsked \n 1721.

]]'ddel/, 1orsten: son till Andreas Wadelius; korpr. här 3'/^ i;oS;

var korpr. i januari 17 lo; kvarterm.; andre kornett senat. fm.

Vii 171 1
; lörste löjtn. -\ s 17 16; konfirm. fm. -; 10 17 17; död

-A 17 1 8.

Wall, Karl Torsten: andre löjtn. senat. fm. ''^ . 171 2; ströks såsom

frånvarande ur rullorna ", 10 1713.

JVeber, Johan Ludvig: löjtn. vid Verdiska kav. reg.; placerad här

'3/6 17 18.

Westfelt, Klas: andre löjtn. här senat. fm. ''j^, 171 1; hatle lämnat

reg:tet ^j,i 1711.

Winterfeld, Adam Ludvig: andre löjtn. liär ^'i^ 17 12; förste

löjtn. '-/s 1715; löjtn. vid Livdrag. V^o 1716; kapt. vid

Skånska ständsdrag. -V'^' 1718.

Örnebcrg^ (Örnberg), Karl: kom i tjänst 1674? från Skånska tre-

män, t. h. löjtn. här .'3 1703; avsked '7« 17 10.

Korn etter.

Altman, Henning: kornett vid ett tyskt reg.; placerad här i okt. 17 17.

LAmte, Johan Daniel: född i Bremen; reg. fältskär här med

senat. fm. -''^(i.;) 1709; avsked i juni eller sept. 17 10; andre

kvarterm. här ^i 1713; förste kornett med kon. fm. ^^ 10

17 17; avsked som ryttm. '^/lo 1721.

Berg, Anders; född i Uppland; kom i tjänst 1700; korpr. här -^'/j

1703; var korpr. ännu i januari 17 10; andre kornett med

senat. fm. 'Vn 171 1; a\-sked "5/4 17 15.
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j^tii^rncroiin, Anders: kornett här, samma man som föregående:

Inrgencrona, B.: kornett här 1703.

Ju-rt^incrotm, Kcirl: född i Smaland; volontär här; korpral '+'3

1710; förste kvarterm. ^/n 171 1; förste kornett med kon. fm.

-'10 17 17; avsked '",'10 1721.

/u-n^Xrt>/, Anders: född i Smaland; andre kvarterm. här ^^/g

171 1
; förste kvarterm. i juli 1712; andre kornett med kon.

fm. ^5/10 1 7 17; förste kornett 17 18 eller 1719; avsked "V^o

'721.

J^loni, Arvid: frän korpral vid \'ästg. kav. reg, kornett här -'^'eijoi]

konfirm. fm. -^,'9 1703; död av hjärtslag '^'i^ 1705.

Bogemnn, Adolf Gabriel: und. off. vid Upplands inf. reg.: kornett

här ^,'3 1703; konfirm. fm. -^/9 1703; löjtn. vid Ostgöta kav.

^^/9 1705: fangen -^ 6 1709; död i \^ologda i juli 1715.

lioije, Adovi (iustuf: volontär här; förste kornett med senat. fm.

7/7 171 1 ; löjtn. vid Norra skånska kav. reg. ^7? 1716.

Brigadvti, Josef: iodd i Österrike; kornett vid Pommerska drag.

reg.; placerad här ^'lo 17 16; tredje kornett med kon. fm.

^^6 1718.

Brink, Anders: född i Västergötland; kornett här -^/s 17 16; av-

sked '5/9 1720.

BroituDi^' Hans {Lars): tjänat vid Gardet 6 (8) år; kornett här

^,''3 1703; konfirm. fm. '^'q 1703; kasserad —/lo 1710.

Bmin^ Nils: kornett här ^3 1703; avsked i mars 1703.

Dalihna)!, Abraham: född i Smaland; kom i tjänst 1710;

korpral vid Livreg. ; andre kvarterm. här "/s 17 16; fullmakt

3% 1716; tredje kornett med, kon. fm. ~^;b 1718; avsked i

sept. 1 7 19.

Lden^ Matliias: kornett vid Wismarska drag. reg. -; 12 1715; fan-

gen vid Stralsund -^12 171 5; placerad här -,'10 17 16; avsked

3V9 1719-

Goeben, Jakob: kornett vid Pommerska kav. ','3 1 7 14; fången

av danskarna vid Stralsund i dec. 1715; hemkom '",7 1718,

transp. hit 1718; a\sked i sept. 1719.

IJack, Jo{a)c/iini : kornett vid ett t\-skt reg.; placerad här '^,3 1717J

var kvar 1718.

Hjort, Xils {Xiklas): korpral här '^
r, 1703; kvarterm. '-,3 1710,

förste kornett med senat. fm. "'3 1711; avsked '^ u 1714.

Hjidhaniutar, Xils; född i Västergötland; korpral här 3' j^ 1707?

kvarterm. -"\ 1710; förste kornett med senat. fm. ' n 171 1;

konfirm. fm. '-; 5 1715: avsked '9 17 19.
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I/dffnuiii, Johoji Gt07-j^: född i Schlesien; reg. adj. vid 1. Brcmisl;,.

drag. reg.; placerad har ''
3 1717; förste kornett med scnut.

fm. =" 6 171S; avsked i sept. 17 19.

Hoficffbcii^h, Audcrs: född i Skåne 1692; var korpral här 171 1;

andre kornett med .senat. fm. ", n 171 1; förste kornett -'
-

1712; konfirm. fm. =5 j^^^ 1715; avsked ^'^'q 1719.

von Jonston, Ile)irik Leopold: född i Schlesien; korpral här ''''

:

,

1711; andre kvarterm. "f 3 1716; var förste kvarterm. 1718:

begärde kornetts avsked vid generalmönstringen '^ ,^ 1721.

Kainincckc)\ Isak: född i Stockholm; korpral här '
i. 17 16; kornett

^Vö 1718; avsked i febr. 1720; levde 1741.

Kid{i)i>cr;^, Gnnncir: ryttare vid \'ästgöta reg:te i 12 år; korpral

här '.1704; kvarterm. '^i- 1709; kornett (")'3 '. 1710; senat.

fm ^'', y 1710; andre lojtn. vid Smalands kav. reg. 3 „ 1711.

Lagc)-hicliii, Johan: född i Närke; frän kvarterm. vid Östgöta

kav. andre kornett här -",'r. 1718; var förste kornett 1719:

var kvar '? 10 172 1.

LandlhT!^, Ål/s: korpral här '
2 1704; kvarterm. "S, 1710; fm.

'"'/9 1710; förste kornett med senat fm. ^ ^ 171 1; general

Sk)'ttcs avslced "
i 17 13.

Lcuibke {LLiiicke), JoJian Kristian: född i Pommern; reg. adj.

vid Ilolsteinska drag. reg:tet; kungligt förordnande -' n 1715;

fangen vid Stralsunds kapitulation i dec. 171 5; återkom i

sept. 1717; placerad här ^,10 17 17; andre kornett med kon.

fm. 'Vö 17 I-S; avsked 3-' 9 1719.

Matliiesoi. Enk Frediik: född i Mark lirandenburg; kornett \id

ett tyskt reg.; placerad här som kornett - 10 17 16; andre

kornett r.Rd kon. fm. -'\(j 1718: avsked 5»;^ 1719-

Moons {Måns), Henrik: född i Livland; kom i tjänst 1702; andre

kvarterm. här '9 1712; förste kornett . med kon. fm. --'
ic,

1717; avsked i sept. 17 19.

Rcspe, Johan Kristoffer : född 1691 i Estland (Livland.-); av bömisk

familj; deltagit vid Ljäsnaja och Poltava; feni strider pä par-

tier; strider i Turkiet; tre gånger fången och rymt; andre

kvarterm. här '^5 17 12; förste kornett med kon. fm. -^ u

1717; var kvar 'V^o 1721: var kornett vid Nylands och Ta-

vasteluis kav. 1722.

Sahuoon, Jacob: född 1697 i Västmanland; broder till ryttm.

Abraham S.; ryttare här: korpral -' i. 17 16; andre kornett

med kon. frn. ^^' o 1718; förste kornett 17 19; var kvar ^\ic.

1 72 1 ; var vid Nylands och Tavastchus drag. reg. 172.1
->
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s. ,;.•< //'(/'. I'rans Iletink: född i LunebufL;-; rco-. fältskär vid

(ivllensticrnas drac;'. rey;. " j 1709; fangen'"'' 6 1709; henilcom

i aug. 1710; reg. fältskär vid Södra skånska kav. reg. "'/g

1710; kvarterni. där; andre Icornett , här med kon. fm. ^''',6

1718; löjtn. avsked ^'
y I/IQ-

.s:()i<niii:^, Erik: kornett här '"
3 1703; avsked i juli 1703.

S'.'dirliiig. Hans: född i llaUand; andre kvarterm. här =",10 171 1;

andre kornett med kon. fm. --; i-. 1717; var kvar ", 10 1721;

transporterad som kornett till Nylands och Tavastehus drag. reg.

ToiJidahi, Jonas: korpral här " s 1703; k-varterm. ^*(^^)'7 17 10;

fm. ^^
.j 1710; förste kornett med senat. fm. " n I7ii;avsk-ed

^^
XI 1714.

Walkiiidorjf. JJoDiiii:^ Kristoffer: född i Skåne; korpral här

-^ 10 1717; avsked med kornetts karaktär '"
10 1721.

Walkcndorjf, Kristian Kristoffer: född i Skäne: korpral här

'-',4 1713; avsked med kornetts karaktär 'Vi-^ 172 1.

Waldfjstroiji, lirik (Jeorg: k-orpr. här; kvarterm. '' i. 1709; andre

kornett med senat. fm. -"
,> 1710: konfirm. fm. 25 mars 5 april

171 5: löjtn. vid Skånska ståndsdrag. reg. '-'
3 17 16.

/icf^er, Jo/icin MicJiael: kornett vid Dniesterska drag. reg. -\ i_>

1 71 5; fangen vid Stralsund '^ u 171 5; hemkom i okt. 17 17;

placerad här '\6 17 18: avsked -"
,, 17 19.

Regemcnts- och skvadronsprästcr.

Carlströin, yoJiaii: reg. präst här '5 o 1721; a\sked '^ i„ 1721;

levde 1727.

Pauliaiider, l'^rik: skvadronspräst här '"
1^ 1709; awsked '"

lo 1721.

So{h)/luig Martin: skvadronspräst här med kon. fm. ^"
s 17 19;

gjorde reg. prästens tjänst; interims avsked -'
, 1721; avsked,

då reg:tet marscherade frän Skåne -^ 6 1721.

]\2b/iiii^k, fokau: sk\"adronspräst här '"9(1^^ 1709; konfirm. fm.

^-'3 1715- ^'-''1^ endast en skvadronspräst skulle fmnas. skulle

\V:s lön konmia att indragas 1715; död 1719.

Or)il>erg. Olaus: prost och kxTlcoherde; reg. präst här senat. fm.

'V9(:^) 1709; konfirm. ^'3 1715; k}Tkoherde i Dalköpinge och

Gislövs pastorat i Skåne "=-,
5 1719-

Regementsauditörcr och regcmentsskrivare.

d>å)/j^i\ PetterAiiders: reg. aud.och reg. sk-riv. här"? ^ 1703; transp. till

ijvreg:tet "' ini709:rkvm ' i. 170): ryttm. '' ^ 1710; afsked 1714.
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Hcdenqvist^ Johan: re^-. auditör här ='",'$ 17 12; fm. ''^U I7i5;k,,i).

fm. -5/10 1717; var även reg', konimi.ssaric här -6 1715— ,.

1716 samt mön.stcr.skrivare här '",'3 1715— '-/s 1716; var a.ssrs-

sor 1 7 19; var vid Göta hovrätt; \id kommissionen i Sl^ane;

avsked '7 10 172 1.

Hopp, reg-, auditör vid cit tyskt reg:te; placerad här ^ i.^ 1717;

hade sannohkt lämnat reg:tet 1718.

Scheffel, Geori::;: auditör vid ett tyskt reg:te; placerad här '
t

17 18; var kvar i nov. 17 iS.

Trötts, Dajiiel; reg', auditör och reg. skrivare här ^'3 1703; läm-

nade snart reg:tet.

Ohrbijn, Petter: reg. auditör och reg. skrivare här "'/'lo 1709;

var kvar som auditör 171 1; transp. till Adelsfanan '^ n s. a.

Regementsfältskärer.

VAiiiéc, Jo/mji Dani'i : se kornetlcr.

Hciligtag, Mathieis: reg. fältskär här 's/s 1720; avsked '7/ 10

1721.

Mentz, Johan Ki-istian: reg. fältskär här '70 1717; avsked '^i^

1720.

Fältskärsgesäller.

Aiigitstiii, Georg Enietz: fälts. ges. här -^";i.> 1709; avsked '7/„

1716.

CasJivuer. Hans Ulrih: fälts. ges. här -4 17 18; avsked '-/g

1719.

Criwitz, Kristian: var fälts. ges. här 17 17; r}'mde %. 1721.

Gilfe/dt, Reinhold: fälts. ges. här i dec. 1708; rymde '°
3 17 10;

avsked ''^/4 17 10.

Glaioieke, Kristia /t bllip: var fälts. ges. här 17 17; transp. till

finskt reg: te ('",'0?) 172 1.

Haiiso)i, Hieronyvius; var fältskärsgesäll här 1719; axsked i scpt.

17 19.

Heus/er, Gabriel: fälts. ges. har -'^
5 1710; avsked '4 171S.

Holm, Sven; var fiilts. ges. här 17 19; avsked i sept. 17 19.

Rflihnuai, Andeis: var fälts. ges. här 17 17; avsked '-^ m 1721.

Saehte, Xiklas: fälts. ges. här '°/o 1721; avsked '^ ,0 1721.

Stoltzenbergh. Johan: fälts. gcs. här '^/i 17 19; avsked ''i 17 '9-

\Vei}itranb, Johan: var fälts. ges. här 1717: avsked '•; '. 1720.
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Regementskommissarier. -

}uilk))iaiu Joltaii Elias: rcg\ kommissarie här -
' ij 1716; avsked

-: I71S. r ,

Jlct/tfiqvist, JoJian: se reg. auditörcr.

skrit s:;gt\ Elof: reg. kommissarie här ' v'i 17 iS; död "'i 17 19.

Ström, Gerhard Johaii: reg. Icommissarie här '/\ 1719; avsked

•7io 1721.
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Västgöta tre- [och fem-]männingsregemente
till häst

(C. o. X. 14 i K. Krigsarkivet)

Av

V. A. H. Hamnton.

l'pp.-:att iiK'd trf>nianiiin_L,rar ar 1700 av ruslhullare viti Västgöta kavalleii (^v^
nuiii) och Kik-änkedrotlninLjens Livreg:le till häst (600 man:. 1702 förenade- där-

med 250 man fyraniänninf^av från Västergötland och 1703 200 man femmänaingar
frän Smaland. I715 erhöll rei^Uet namnet \'aitgöta tremänningsreo:to till hä^t.

1721 reducerades reg:tet och underslacks under Ujörneborgs och Savolnks inf:reg:te:).

(9 kompanier 1703— 17 18 ' 5. övriga tiden S.)

Regementschefer.

Ulfsparrc, Göran: öv.löjtn. vid en .skvadron 1677; övcr.ste och
chef här '^

; 1700; död '-'
i-^ s. a.

Leive)iJia2ipt, Gustaf Fredrik, greve; förut i fransk och \'enetian.s]v

• tjänst; överste och chef här ",'x 1701; gen.major '^^i^'\-]\o\

.avsked ?, .2 1717; död '°
. 1723.

von Lcnofnstcrn, Didrik Johan, frih.; var i ']'urkiet 17 12, återkom
samma år; överste =-* 1712; gen.major; fangen vid Tönningen
i maj 1713; fri frän fångenskapen i slutet av s. a.; sekund-
överste vid Västgöta ordinarie kav.reg.te ^^/^ 1714; överste

och chef här \ ^^ ^7^7\ gen.löjtn.; överste för Västgöta
kav.reg:te ?, ^ 1737; död '",6 1740.

Överstelöjtnanter.

Boijc af Gennäs, Krister: lojtn. vid Bohus dragonbat. ^/q 1700;
ryttm. vid Skånska tremän. reg:tet t. h. '-7 1703; gen.adjutant
under Stenbock -^^10 1709; öv.löjtn. här ^ •. 4 17 12; överste

vid Västgöta tremänn. reg:tc tiil fot T/.z 1717; avsked '- i.

1719.
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ry,///w. Gabricl\ adl. 1704 (ry/'t-i!_i:;a/nn : korpral vid drabanterna;

öv.löjtn. här '
, 1700; awsked " ^ 17 10; död' 172.1.

(\/cIstroi!^. Erik: fortifil-:.konduktör '-',i- 1704; kapt. vid iJuckers

drag.reg:te 1707; fangen vid r'olta\a, nien r}-nide ur fången-

skapen kort därefter; major här " u 1709; öv.löjtn. "
-. 17 10

.senat, fm.; kvarstod 17 12 (interims öv. lojt. vid Livdrag. reg:tet

- .0 171 1).

YxkuU, Johan Didrik, frih.; gjort tjänst i Sachsen vid Cavallier

Guardie 169S; löjtn. vid Uppl. tremän. t. f. 1700; livdrabant

''4 1703; vice korpral 1711 och korpral 1714 vid drabanterna;

öv.löjtn. här '12 17 17; permitt. utom riket i juli -1721-; synes

då hava innehaft överstes karaktär.

Majorer.

Freidotfell {Ih-cndenfelt), Kristojfcr: född sannol. 16S5; 170!

volontär. 1705 kornett; löjtn. vid Karelska rytt.reg. '-
i^ 170N

kon. fm.; var med i slaget vid Ljäsnaja; medföljde till Bender:

regkvm. vid Benderska dragonreg:tet 17 10; bevistade Tartar

khans fälttåg i Ryssland 171 1; r)'ttm. vid Smålands reg:te till

häst '°'''io 1715; major här "u 17 iS; slutligen chef för Smal.

reg. t. h.; gen.major; död ^y
5 1743.'

Lcivenhanpt, Karl Fredrik I^raiicois^ greve; kornett här -"
v> 1704;

ryttm. --*/s 1709; major -^ 6 ("7) 1710 senat, fm.; permitterad

utom riket 17 15.

Sc/ut/inaji, Ture Johan: född 1673; kapt. vid garn. reg. i Städe 1702;

major här i sept. 17 16; öv.löjtn. vid Södermanlands äntergast

bat. 17 17; ''4 17 19 öv.löjtn. vid Östra skånska inf.reg:tet.

S/)arre, Axel, frih.; major här ^^U i/O^j öv. lojt. vid Skånska

tremän. t. h. '• n 1709 och överste -'",4 17 12 \id \'ästgöta

ståndsdragoner.

Steö, Kristoffer Adam: bevistat kampanjen i Holstein vid sven-

ska armén som volontär 1699; rest till Frankrike 1700 och

blivit kadett 1701 under överste frih. k^rik Sparres inf.reg:te.

efter hand befordrad där till kapten; avsked pä 6 månader

1707 för att resa till Tyskland, 1708 kapt. vid i. Bremiska

dragonreg:tet; plac. som ryttm. vid Upjjl. femmr. t. h.; stabs-

adjut. i \'ärmland 1718 samt sedan vid l^ohuslänska armén;

' Riksaikivarieii C. G. Malmströms ininuesteckning u\er lioiiom se \ ;i.tI Furivar

1907 sid. 96 o. f.





44 Väster, ^mr t. H..

major här 'Vi- 1719; avsked vid reg:tet.s upplösnitio- j-.,

Två gånger fången.

Regementskvartermästare.

EkifiiVi, Xi/s: regkvm. =' 3 1709 (^^se ryttmästare).

G?/lin, Gustaf: regkvm. '^
7 1-15 (c^g löjtnanter).

Kicvipc, Jonas; regkvm. I/. 1710 (se ryttmästare).
Kijl, Jonas: regkvm. "3 171 1 (se ryttmästare).

von Möller, Fredrik Wilhebn: regkvm. ^^^U 17 12 (se ryttmästare).
Renterhjelni, Nils {Sven): regkvm. -/x. 171 1 (se ryttmästare).
Stjerncrent., Erik Georg: regkvm. \'s 1701 (se ryttmästare).
Trast,^ Johan: regkvm. '•

, 1700; avgick 1701 före V4; löjtn. under
Karl XI:s krig.

Recjementsadju tanter.

Bnsckéer, AOra/iani: reg:tsadjiit. '^
'7 171 1 (se kornetter).

Da/tll>erg,Xils: från kvm. vid livskvadr.; reg:tsadjut. med kon. fm-

^Vö 17 iS; ftinrik vid Savolaks och Nyslotts läns inf.reg:te i

sept. 1721.

Edenström, Mattias: reg:tsadjut. -^^,1 17 10 (se löitnanter).
Holsi, Kristian: reg:tsadjut. '^2 17 10 (se löjtnanter).

von Möller, Fredrik Wilhebn: reg:tsadjut. '^/ö 1710 (se r>-tt-

mästare).

Neuring, Jakob: reg:tsadjut (se ryttmästare).

Fet:;, Karl Magnns: reg:tsadjut. -; g 17 12 (.se löjtnanter).

]]\nnerniark. Fetter: särad i slaget vid Hälsingborg; frän k\
rcg:tsadjut. '^7 1716; avsked ,3 1718; död 1730.

m.

Ryttmästare.

Bark, Johan: volontär 1706 vid Upplands tremänn. t. h., och tjä-

nat där som korpral och kvm. till 1709, då han blev fången
vid Poltava; återkom 1714; k.jtn. vid samma reg:te 1714 och
ryttm. 171S; transp. hit i sept. 1719: avsked '\^., 1721.

Bildt, Damel: r\ttm. här 'V, 1700; gen.adjut. 1709; sedermera
öv.löjtn. vid Uppl. tremän. t. h. och överste \id Skånska
ståndsdrag. regrtet -+

^ 17 13.

von Brandten, Karl Fredrik; f. i Livland; kornett vid Duckers
reg:te; fången vid Poltava; föreslås från löjtn. vid Smalands
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kv. ^^3 1718; ryttm. här; avsked ^"^9 1719 med majors ka-

raktär och dubbelt majorsunderhåll.

Poiina, Karl August, greve; kornett vid i. Bremiska drag.regitet

1706; löjtn. ^^,'9 1709; kapt. "'/9 1710; ryttm. här ",3 1711;

ryttm. vid Livreg:tet t. h. °/ö s. å.

Ekman, Nils: frän konstapel vid Amiralitetet löjtn. här V9 17OQ;

reg.kvm. ="'k 1709; ryttn:. -*/j 1710 (Stenbocks fm.); senat.

fm. 'lie s. ä.; avsked ",'3 171 1 (^^/e 1710).

J'elt5tjerua. Lorens: kornett här ^i/g 1703; löjtn. ^'•, 3 1709 senat.

fm.; kapt. löjtn. ^^jz 1710, (Stenbocks fm.) ; r)ttm. samma dag;

(utnämnd "/s 171 1 men senat. fm. dat. '^,2 1710); konfirm.

fm. '^'7 1716; död '
I. s. a.

Fikenbout, Börje: frän korpral vid Ankedrottnin. Livreg:te t. h.;

antagen till kornett här Vi" 1700; fm. ^^Z; 1701; löjtn. -''^ s

1703; ryttm. 'V- 1710; senat. fm. "/3 171 1; konfirm. fm.

'V? 17^6; avsked ''/m 1721; majors rang -Vu 1721; särad i

slaget vid Helsingborg.

Filausis se Tilansiff.

darfilil, Xils: kvm. här; kornett '^'^ 17 10 (Stenbocks fm.); senat.

fm. -9/7 s. ä.; löjtn. ",'3 171 1; ryttm. "/12 s. ä.; konfirm. fm.

'^Z; 17 16; avsked -^"'9 ^719-

Giokuian, Xils: kornett här ^l^ 1700; löjtn. 3> g 1703; r}'ttm. "/r2

171 1
; avsked -'•, 6 17 18 (3^.) 1719)-

Gyllculiaal, Lars: korpral här; 2. löjtn. '^,'2 17 10; senat. fm. -"^i-j

s. ä.; I. löjtn. ",'3 171 1; ryttm. ''/i:; s. a.; konfirm. fm. '^
7

1716; avsked ^'79 1719-

GylloihaaL Petitv {Pc/ir): kvm. här; löjtn. '^/.; 17 10 (Stenbocks

fm.); senat. fm. -',7 1710; ryttm. "/^ 171 1; konfirm. fm. '3>

1716; avsked 70 1720.

Herlijii {LIerli)i), Oabricl: kornett här -^^V 1701; löjtn. ''"'/s 1709;

ryttm. '-\^ 17 10: senat. fin. "/^ 171 1; död ",5 1713.

Ihcrta, Sviu : k\m. vid Zelows och vid Sk\'ttes regiten; kapt.K)jtn.

här '^,9 1700; ryttm. -V 3 1703; avsked ^^ 6 17 10.

//////, joJiai! ^l(i(>lj\ adlad LöwcnJiult: korpral \id Södra skånska

kav.reg:tet; kom 1709 till Turkiet och blev adjut. vid Ben-

derska skvadronen; löjtPi. \'id Smalands kav. 17 14; fangen av

danskarna på sjön ^'5 1715; "/^ 1718 ryttm. vid sist nämnda
reg:te; transp. hit -' 1718; transp. till kapt. vid l^jörneborgs

inf.reg:te 1722.

'-'on Katlun, JoJudi: ryttm. här ^,'9 1720; permitterad till Tysk-

land: avsked " ij I 72 1.
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Kievipc, jonas: furir under Fägcrskölds reg:tc; kornett här

1700; löjtn. '"
5 1705; reg. kvm. ^._-'i7io; ryttm. ''

; 1711

senat, fm.; konfirm. fm. '^
7 1716; a\-sked >'o 1719.

Kijl, joiias: frän löjtn. \id SmäLmds femmänn. t. f. ; reg.kvm. här

"
3 1711; ryttm. "

i_. s. ä.; konfirm. fm. --9 1712; död ''\ 171".

10)1 Kriidcucr, ]'alle}itin Johaii hlcJirik: kadett i brandcnburgis!:

tjänst 1713; förare vid Wismarska inf.reg:tet; fänrik vid sam-

ma regrte -tio 1714; fangen i Stralsund i 7 15; sedermera över-

• kommen till Sverige; löjtn. vid \'ästg. tremän. t. f.
^"

i 1718:

2. ryttm. här -','6 s. a.; i. ryttm. ^; 17 19; kvarstod till reg:tet<

indragning 1721; kapt.löjtnrs indelning vid Livdrag. reg:tet s. a.

Lagerberg, Lars {Lorens): kornett här -''
^ 1701; löjtn. '?

5 1704:

ryttm. '^ z 1710; senat. fm. ''
3 171 1; konfirm. fm. "'9 1712;

lönen utbetald t. o. m. 1715.

Lciick, Jiikob: linderofficer och fänrik vid Taubes reg:te 1675:

löjtn. 1676; särad och fangen med överste Björnschiöld vid

Marstrands belägring; r\'ttm. här "o 1700; avsked -'
's 1709;

ryttm. vid Livreg:tet ''10 s. a.; stupade vid Hälsingborg -"2

1710.

Lilljcbj<.-lki\ Henrik: deltog 1 Karl Xl:s krig; tjänat som kvm.

under Königsmarck; fangen i Kcipenhamn till fredsslutet; löjtn.

här ^,9 1700; kapt. löjtn. -' i. 1704; ryttm. -^^ ('^ ^j 1710;

avsked ^^ 6 g, ä.

Liindgrtii, Olof: kom i tjänst 16S8; kornett här "''
:; 1705;

(kapt.)löjtn. -t
2 (;"•.) 1710; senat. fm. " j 1711; ryttm. " i.

s. å.; konfirm, fm. '3^ 1716: avsked -'"' o 1719; erhöll 25 sar

i slaget vid Hälsingborg.

Maniicrsljcrna, Jakob: från löjtn. vid Adelsfanan r\'ttm. här 'V9

1700; död -\'
, 1705.

von ALöIler, Fredrik WilJielni: kadett i holländsk tjänst 1705:

kom s. a. i svensk tjänst under Breitholtz inf.reg:te och gjorde

1709 års fälttåg i Polen; adjut. här '-
i 1710; löjtn. ^

^ 1711;

reg.kvm. - y 1712 senat, fm.; r\ttm. -' Ui 1716; konfirm. fm.

^'^, 6 1718; avsked "10 1721 med överstelöjtnants rang.

Neuring^ Jakob: adjut. här: löjtn. ''- 17 10; senat. fm. ''
7 17 10;

ryttm. senat. fm. " ,2 1711; konfirm. fm. '-^-1716; död i

oktober 1 7 17; förrättade 1716 majors tjänst.

Palnislrdiii, Gustaf: kornett och löjtn, under Karl XI:s krig;

ryttm. här ^
, 1700; avsked ''

, 1703.

Posse, Maurits, frih.; r\-ttm. här "
9 1700; ryttm. vid Livreg:tet

t. h. '^'
10 1709; slutligen överste vid Upplands stån.dsdrag. 1719.
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: jtcrhjcl))!^ Xih Svcu: underofficer vid \'ästg-. kav.reg:te; kornett

här -'i. 1709; löjtn. "3 1711; reg.kvni. ";.. s. ä.; ryttni.

o 17I-; död '>
1, 1714.

l^oiuick, Didrik: frän Garde du corps ryttm. här senat. fm. ''/s

171 I ; död -^ s 1 7 14.

i\o>c)icratitz, lloirik Göran: fänrik vid Uppkuids inf.reg:te -;'/8

1710; löjtn. liar "3 171 1; ryttni. " u s. å.; död -^/s 1714.

Rosin, Karl Fredrik: kvm. här; kornett +,2 1710; löjtn. '^'2 s. å.

Stenbocks fm.; senat. fm. -''V s. a.; ryttm. ''/u 171 1;

konfirm. fm. '''/" i/i^'^; avsked ^'^/g 17 19.

:('// Ritffman, Leonard Gottfrid: tjänat under Stanislaus av Polen

1706— 1709 som rvttm.; tjänstgjorde sedan som gen.adjut. och

var ett är f:ingcn; kapt. \id Västgöta ständsdrag.reg:te -'', n

171 1
; ryttm. här - U 17 17; avsked '"3 1720.

Schult-:., Bartold 1'ilip: tjänat 1692— 1704 dels vid i. Hremiska

drag.reg:tet, tlels varit i engelsk tjänst som ryttare och under-

officer; löjtn. vid I. Bremiska drag.reg:tct 1704; kapt. vid

samma reg:te 1709; fm. ('-^) -
i 171 5; fången vid Tönningen

och pä Riigen, men ransonerat sig själv; ryttm. här =°, 1718;

kapt. vid Saxolaks inf.reg:te 1721.

Spaak, jfoJtan (iiistaf: frän kapt. vid Grenadierbataljonen ryttm.

här 3/9 1720.

Sparre. Karl Gustaf, frih.; frän Västmanlands reg:re r\'ttm. här

'3 10 17T1; gen.adjut. " u s. ä.

Stjerncrentrj, Erik Georg: reg.kvm. här '^'5
1 70 1

; ryttm. -'','? 1709;

senat. fm. -^ ^ 17 10; avsked ^-'
o 17 18.

1 eeklenburg, Jo/nv! IPvirik: musketerare vid öv. Swedes franska

bat.;- löjtn. 171 1 och reg.kvm. vid ett danskt reg:te 1712;

kapt. vid Wismarska dragonerna '-•
2 I7M5 svårt särad pä

Riigen; föreslagen till ryttm. här -'3 1718; avsked *
5 1719.

Tilansiff, (skrev sig sä) Mattias: fänrik vid Sachsiska inf.reg:tet;

kornett vid Smalands kav.reg:te ^^ i„ 1717; ryttm. här (
= '

3)

17 iS; avsked --"') 17 19.

Udd, Anders: drabant och haft kornetts fm.; löjtn. här "9 1700;

ryttm. ^^ 3 1703; död före -^ 3 1718.

Kaptenlöjtnanter.

}-alkenkvist^ Karl J/agnns: drabant hos kon. Stanislaus; löjtn.

här ^-t,!! 1710; kapt.lujtn. " ,. 1711; avsked -'^0 1718.
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Natt och Dag, Axel Karlsson; kvm. under Adelsfanan; löjtn. här

V9 1700; kapt.löjtn. ^' s 1703; avsked' -Vi-; 1704 pä grund av

fall med sin häst, sa att axeln blivit bruten; s\'nes sedernieiH

hava deltaszit i slasket vid Hälsinj^bors'' och där blivit särad.

Löjtnanter.

Ah/btrg, Olof; kornett här "°/i. 1704; 2. löjtn. '^/^ 1710 (Sten-

bocks fm.) '"
6 s. a. senat, fm.; 1. löjtn. ",'3 171 1; av-sked

^Vio s. å.

A/s/ng, llionias: kornett '/^, 17 10 vid Södra skånska kav.reg:tet:

löjtn. här senat. fm. "/^ 171 1; konfirm. fm. "'-/ö 1718; avsked

3^9 1719-

BarfotJt, Siviit Ejlcit: korpral 1707, kvm. 1710 och kornett '^
3

171 1 allt vid Skånska tremänn.reg:tet t. h.; löjtn. här "/i..

s. ä.; konfirm. {m. '-^/V 1716: avsked "/lo 1721 med r\tt-

mästares rang.

Berg. Jakob jörgen: f. d. trumpetare; kornett här '"/g 1700; löjtn.

3'/s 1703; död '5/,, 1-08.

Bouhle, Konrad: frir\'ttare i liannoveransk tjänst och gen. löjtn.

baron von Schulcnburgs kav.; korpral 1708; kvm. 17 10;

adjut. 1714 vid samma reg:te; bevistat 5 kampagner, slaget

vid Malplaquet och belägringarna av Doua}' och Bouchain;

tagit avsked 1716 och kommit i \'enetiansk tjänst och greve

von Schulcnburgs reg:te; avancerat till löjtn. och varit med
om undsättningen av Korfu och 2 sjödrabbningar samt beläg-

. ringen av Brebrea; tagit avsked 17 18; löjtn. här -",0 17 18;

avsked sy,, 17 19; ärer i tjän.st '"/3 1720; avsked '^/lo 172 1.

Boiisi\ Johan Antoni: fänrik vid Livlänsk landtmilisbat.: fången

vid Gemäuerthof
^'-'i-, 1705; återkom efter r 2 ar och tjänade

vid Bremiska i. drag.regrtet; därifrån löjtn. här '".10 1710;

konhrm. i'ni. ^-\y 17 16; avsked -'',9 1719.

Brait^ Edvard: kornett här "/o 1700; löjtn. '-\'-
1 70

1
; åtföljde fol-

ket som skulle ut till armen 1704, men kom sedan ej tillbaka.

Caiidin, Knst/an Ludvig (Candoon): kornett här i mars 1710;

senat. fm. -^V? s. a.; löjtn. " x.. 171 1; tjänstledig i aug. 1714

för .sjukdom; platsen vakant i febr. 17 15.

Docke, Johan: frän underofhcer vid Smalands fennnänn. nif.

kornett här '3/,„ 171 1; kornett vid Li\drag.reg:tct - . i/ir;

löjtn. här --'9 s. å.; konfirm. fm. '^,7 1716; avsked -^Vs 1720

med r\'tiuiästares rane.
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!'.'Jl'irg, Magnus: korpral här 1700; kvm. 1703; kornett CV?) '^/'^

1710; löjtn. '^/lo 171 i; transp. till Livdrac,^ ''V^ 1713; avsked

^V' 1720 med kajjtcns karaktär.

I.dotstivui, Mattias: memstcrskrivare liär; rci;:tsadjut. -'/i 17 10;

kornett '3/2 s. å.; senat. fm. "^7 s. a.; löjtn. ''/12 171 1; kon-

firm. fm. '^/V 17 16; avsked -^Vg ^1^9-

liantzigik-), Jonas: frän kvm. kornett här ^/^ 1710; sek. löjtn. '-^/^

s. ä.; löjtn. ^Vq i/i-i avsked '-^V^ 17 18.

Friiizba-g {Fredzberg), Arvid: kvm. här; kornett (=^9/7) '^''•^ 17 10;

löjtn. 'V''2 171 i; död "/s 17 1
3.

Gripcuwald, Petter; född 1682; serg. vid Kalmar reg:tc 1698;

löjtn. här Vs 1701; död 1707 i Varbcrg.

Gtilin, Gustaf: korpral här; kornett 'V^ I7i^5 senat. fm. ^V? 1710;

löjtn. "/s 171 1; konfirm. fm. '-^/y 1716; reg.kvm. samma dag;

avsked "/lo 1721.

GyllcnJiaal, Olof: frän kvm. kornett här ''/u 171 1; konfirm. fm.

'-'/V 1716; löjtn. -'^yö 1718; avsked "/lo 1721; död 1733.

}iellc{)i)bcrg^ Karl\ frän undeistallm. vid art. löjtn. här ",''9 1700;

avsked 1704 på grund av Svea hovrätts dom.

Ihrvcig, Haka?i: kornett här '"/j 1713; konfirm. fm. '^,.'7 1716;

löjtn. ^Vö 171 8; avsked 5', 9 1719.

Jfessc/gren, Kaid: kornett här -^'/s 1703; löjtn. '3^'. 1710; sårad

och fangen i striden vid Fjälkingc; avsked ''Ij 171 1 med
ryttmästares rang; död '/V 1720.

vo)i Hodeiibcrg, Kristia/i; fänrik 1706 i Ilannoveransk tjänst och

överste Alcilvilvs inf.rcg:tc; bevistade 5 fälttåg samt slagen

vid Oudcnarde och Alalplaquet samt belägringarna vid Lille,

Bouchain, Saintenant och Gent m. fl.; löjtn. vid Wismarska

dragonerna 15, '26 nov. 17 15; transp. hit 17 18; avsked i okt,

1720.

Hoff [Iloof), Svoi: kornett här ^Vr 17OI ("/g 1700); löjtn. ^''',,^

1704; transp. till Västguta kav.reg:te '"/n 17 10; avsked '^'i^

1719 med ryttmästares rang.

Ilolst, Kristian: korpral här; reg:ts adjut. ^^,'2 1710; kornett -'V;

1710; löjtn. senat. fm. ''/12 171 1, konfirm. fm. '^/V 1716; död

V? I/I/-

lloltz {flolst), .-Indi-i-s: kornett här 'Vs 1709; löjtn. ^--'^ 17 10 Sten-

bocks fm.; senat. fm. 7', 171 1; avsked 17 14 för sjuklighet.

llöyer, Petter; kornett här -'Vs 1709; löjtn. 'V^ 1710; avsked -7^

o

17 10.

4—i:>i>771. Piison/iist. tidikiift igij. Bi/i.
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Höök, Lars; korpral har; löjtn. 'V^ i/io; avsked "^je 1718.

Kampffer {Kainp/te;-, Kuuiphcr'), Johan Sii^isviiDui; fänrik \•i^!

Holstcinska uragongardcsrcg:tet i febr. 1715; lojtn. vid samma
reg:te "-'/s s. ä.; fangen vid Stralsund s. ä.; rymt ur fången-

skapen 17 18; transp. som löjtn, till Ankedrottn. livreg:te t. f.

1719; avsked frän ovannämnda reg:te s. å.; löjtn. här --'
1

.

1720; avsked 1721.

Kranier^ Georg; frän Verdiska dragonerna löjtn. här ",'10 1720;

avsked ''/lo 1721.

voi Krtise (Krus), Filip: fänrik vid det Rhenska reg:tet 'Vs '/M-
fången vid Stralsund 17 15; antagen till löjtn. här 'V^ ^/lö;

konfirm. fm. -^le 17 18; avsked 3'^/^ 1719.

Licenius {Lyseiiius), Sz'eii; kornett här ^'/s 1703; löjtn. 'V-^ i/^o;

stupat vid Hälsingborg -^/a s. å.

Peis, Karl Magui/s; följde 1708 gen. löjtn. Adam Lc\vcnhaupt>

armc som fältkanslist; korn efter slaget vid I.jäsnaja till armén

som volontär; fången vid Poltaxa 1709 och förd till Moskva;

flydde '^/i 17 12 från IMoskva och kom s. å. till Stockholni;

regrtsadjut. här --,'9 s. å. (senat, fm.); föreslagen till löjtn.

^Vii 1716; kon. fm. -'Vö 1718; avsked -5/2 172 1 med r}-tt-

mästares rang; död V- ^753 ^ Vadstena krigsm. hus.

Rinuiau {Kinman), Kagucl: kvartmäst. här; kornett "/12 171 1;

löjtn. 'V^ 1714; kon. fm. '^/V 1716; avsked ^7ö 1718.

Rydnian, Anders: kornett; löjtn. ^^/j 1713-

Sahlstcdt^ Anders: från 1710— 17 17 tjänat vid Upplands stånds-

dragoner; fåltvåbel vid Livdrag. reg:tet ^/i 1717; löjtn. 171S

vid Upplands trcmänn. t. h.; transp. hit s-^/io 1719; transp.

.till Björneborgs inf. regrtc ^^^ 17-1; avsked 1723.

Scheid, Daniel Didrik: från Stralheimska reg:tet föreslagen till

löjtn. här -'/j 1718; platsen vakant 17 19.

Sjöman, Jolian; kornett här "A 171 1; löjtn. "/12 s. ä.; konfirm.

fm. 'Vz 1716; avsked -"A 1718.

Udd, Lars; kornett här ('•)-'V7 1710; löjtn. ",'12 171 1; konfirm.

fm. 'V? 17 16; avsked -^^9 1719-

idfs/^arre, Johan: från kornett vid Smålands kav. löjtn. här -"/o

1718; kvarstod 1721.

Wahrenberg, Olof; kornett här --Vs 1709; löjtn. 'V- »710; senat.

fm. ''J;^ s. å.; död -^/j 17 18.

Welterdahl, Sim; Icorpral här; kvart. måst. ^V- 1710; kornett

"/i2 171 i; konfirm. l'm. '\-j 1716; löjtn. -5/2 1721; avsked i

scpt. s. å. med r\ttmåstares rang.
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.lllon {Ol/on), Klas; mönsterskr.; kvart. mast. här; kornett ^^/z

ijio; senat. fm. -"V? s- ä-i löjtn. "/'i2 171 1; 'avsked ^^

'/g 1719.

Kornetter.

/>V;;^% Jonas Jörgoi {Georg): kornett här "/i.. 171 1 ; konfirm. fm.

'•3/7 1716; avsked 3"/.^ 1719.

l]crgstyd)}i, Nils; kornett här ^l^ 1 721.

BiUln-7-i;, Erik: korpral här: kvart. mast. '^/'s 171c; kornett "/s

171 1
; utebhvit frän sin anstälhiing; avsked ^'^/^ 1712.

Jhtschcer, Abraham JoJiansson; regrtsadjut. här frän mönster-

skrivare ^V? 171 1 ; kornett ''vg 1/1-5 lämnat landet pä grund

av dråp.

Buse {Bi/us), Lars: kvart. mast. här; kornett ^\'-2 1710; a\skcd

^Tje s. a.

Ciickuck, Karl; kornetL här --ji^ 1720.

Dockc, Erasiin/s: fänrik vid Malmöska reg:tet t. f. ^-/g 171 5; före-

slagen till kornett här -'/s 171S; avsked s-^y,, 17 19.

Drenkahu^ Sigismund Albrekt: Icadett i engelsk och hollänslc

tjänst och von Wittenbcrgs kyrassiär reg:tc 'V- i/OS; korpral

1706; kvarterm. 1707; vaktm. 170S \'id samma reg:te; fält-

väbel vid Wismarska dragonerna '~'''j 171 1; antagen till kornett

här 'Vi 1716; koniirm. fm. -"/o 171S; avsl.ed ^Vg 1719; äter

antagen här ^7/3 1720; avsked "/lo 1721; bevistat bataljerna

vid Oudenardc, ]\lalplaquet och Gadebusch; fangen vid Tön-

ningen; kom sedermera ur fångenskapen till Stralsund och

blev där äter fangen.

Diifva, Jakob; från kvartermästare kornett här --'/s 1 703; avsked

'V2 (-^'e) 17 10 med löjtnants rang.

Ekedahl^ Olof; tjänat här frän är 1700 som trumpetare; kornett

senat. fm. ''/12 171 1; kvarstod till 1720.

Ekman, JoJiaii: frän kvarterm. kornett här 'V^ 1721.

Green, Flenrik: kornett här ^9 1700.

Gyllcnhaal, Abraham: kornett här -V0 171S; avsked 'Vs 1720.

Ilallbergiji), Joiias; frän trumpetare kornett här "/i2 171 1; avsked

'Vö 17 15; vid Östgöta kavalleri '''l^ 1715—'V-^ 1716; åter

kornett här 17 17— 17 iS: föreslagen vid Adelsfanan; tjänat vid

Södra slcänska kav. reg:tet frän -^,,6 171 8.

ilassclberg, Jonas; korpral här; kvart. mast. '-V^ 1710; kornett

"/12 171
1

; fumes ej i rullan för år 1713.
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Heiiisdorf, {Georg) JoJian Ludvig; tjänat från 1706— 17 15 son;

musketör; rustm.; förare; sergeant 'och fältväbel vid Str.il-

sundska reg:tct; fangen såväl vid Yönningen 171 3 som vid

Stralsund 17 15 men hxlcades undkomma; kornett liär
'"'

1718; avsked ^Vn 1720.

Herizog, JoJtan Vil/ic/iu: från Grenadjärerna kornett här -',,.,

1720.

Hohn, Johan: tjänat som volontär och ryttare vid Upplands
tremänn. t. h. och som sådan deltagit i fälttågen i Polen och

Ukraina samt åtföljde konungen till Turkiet; korpral 17 10:

furir 1712; sergeant 1715 vid Benderska dragonerna; återkom
över Stralsund till Sverige och blev kvarterm. vid Smålands
kav. reg:te 1715; kornett här ^^V^ 17 18; avsked ^Vio 1720
med löjtnants rang.

Hnltsbog, Andeis: från korpral kornett här ^^j^^ 171 1; avsked

^Vfi 1718.

Hunible, Jakob; frän korpral kornett här '\^. 171 1; avsked =°,

5

171S.

Jjfägert, Lorens: korpral och kvarterm. vid Upplands tremänn.

t. h.; kornett "-/e 1717; transp. hit i nov. 1719; avsked vid

reg:tcts indragning =^/io 1721; dod -74 1759-

ILöök, Bengt: korpral här; kvartcrmäst. ^3/^ i/io; kornett "/i.

171 1; I. kornett -/g 1712.

Kafé, Petter Sven; från kvarterm. kornett här '^/^ j^jq (Sten-

bocks fm.); död (;V4) '-^/ö i 7 10.

von Kampen {Kamper), Johan Wilhelm; från kvarterm. föreslagen

till kornett här 1720; fm. ^'Vs 1721: avsked "/lo s. å.

King (K/iiig), Gnstaf; kornett här ^^V- 1713-

L.eijonhi/fvnd, Karl Erik; frih.; från kvarterm. kornett här =7o 17 18;

transp. till Livreg:tet '=/s 1721.

Lenberg, Zaeharias: tjänat sedan 1694; korpral här; kornett; av-

sked 17 16; i slaget vid Hälsingborg skadades synen; under
håll från ^"-',^ 1730, (jfr Lindberg, kornett).

Lilljebjelke, Magnus: kornett här ^'/i. 171 1; konfirm. fm. ^VV

1716; avsked 37^ 17 19; erhöll jämte en korpral och 30 man
benådning av 400 d. smt för sitt förhållande vid danskarnes
attack på Elvsborgs fästning 17 19.

Lindberg, Zakarias; kornett här "/12 171 1; a\sked ^^o 17 iS.

Ltndelius, L^ars: frän auditor Icornett här 17 19; avsked i juni s. å.

Ldndorm {Lindholm), Isak; korpral här; kornett ''/i. 1711; avsked

•^Ve 17 18.
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j.iind^irn, Anders; \<or\\c\.t vid Upplands tremänn. kav. -t le 17 17;

transp. hit i okt. 1719; i slutet av 1721 fänrik vid Björne-

borgs läns inf. reg:te.

Mohle, Fredrik; fräu kvartcrm. kornett här "/13 171 1
; avsked 3-^/9

1719.

Kotlikirch, Mcr^m/s: frän korpral kornett har ''/i^ 171 1 i
avsked

^Vo- 1718.

R'<'idiiig; Beiigi: korpral här; kvart. mast. "^/^ 17 10; kornett "/12

171 1; konfirm. fm. "'/e 1716; avsked ^°Ig 17 18.

Schouberg, Karl; kornett här 'Vs 1704; regkvm. vid Adelsfanan

i jan. 1 7 10.

Sfjtrncreuirj, Magnus Johan: tjänat sedan 1700 vid Tavastehus

inf. reg:te, där han blev fänrik ^-»/g 17 10 Lybeckers fm.,

men sedan måste för förseelse rymma ur riket; benådad av

konung Karl XII i Straisund; fangen vid belägringen där-

städes, men hxkades rymma till Sverige; kornett här '-^7

1716; interimsavskcd ";s 1719; avsked 3\;, s. å.

Tornskier {TdrnscJiiar), Karl Gustaf; kornett här ^,'9 1700; an-

tecknad 1704 som frånvarande utan lov; avsked på grund av

sjuklighet s. a.

Auian^ Sven; korpral här; kvart. mast. '-''^ 1710; kornett "/12

171 1 ; avsked ^V" 1718.

Regements- och skvadronspräster.

Jiurén, Erik: skvadronspredikant här "/'i2 171 1.

Fernstroni, AIexa)ider: reg:tsprä3t här --'/2 1702; kyrkoherde i

Stehag i Skäne -^i 17 15.

J'7ore/ins, S:'l//: skvadronspräst här ^"^/y 17 10; rcg:tsprast "/12

1711; kyrkoherde i Holmedals förs. i Värmland '\/i2 1716.

Gyllenius, Johannes: avsked 'V? 17 16.

Lagerlund, Xils; skvadronspräst här =^,'2 1713; reg:tspräst -%
1718 med kon:s stadfästelse; avsked "/lo 1721.

Laurens, Olaus; skvadronspräst här i jan. 17151 avsked "/lo

1721.

Lundgren, Anders: fältpredikant här 1700; avsked -'/s 1701.

Lmtdström, Petter: c. o. skvadronspräst här 171 1; ord. i aug. s.

å.; kyrkoherde i Fjälkestad och Räbelövs förs. i Skåne ^^,'7

1714.

Otter, Johan; fältpredikants fm. här =Vix 1702 ("/o 1700); avsked

"A2 1711.
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TeiigboJivi^ Laurentius {Lars): fältpredikant liär; antagen ^'^/lo I/Cxd:

fm. ^Vii 1702; k}-rkohcrdc i Främniestad i Västerg". ^'5 171.;.

Wilskiitau {IVilsi/iaJi), Lars: skvadronspräst här "''/121706; k}T]vO-

herde i Raflunda och Brösarps förs. i Skäne =^,'4 171 1,

Regementsauditörer.

Lindelhis, L.ars: vice auditörsfm. här ^/n 1716; (se kornetter).

Lngei\ Anders: regrtsauditör här '^/g 17 iS; konfirm. t"in. '7/^ 1-20;

avsked "/lo 1721; auditör vid Kronobergs rcg:te '^-g 1723,

därefter borgmästare i Växjö.

Regemcntsfältskärer.

Christophejs, Leopold Jakob; rcgUsfältskärs fm. här 21/3 1703;

synes hava övergått till Adelsfanan; fangen; kom hem 172 1;

dog 1726.

I\ock\ Johan Gottfrid; reg:tsfältsk'är här 1701.

Iviilil, Johan Gabriel; reg:tsfältskär här --l^o 1720; transp. till

Björneborgs läns inf. reg:te -"/g 1721; transp. till Nylands

reg:te 1731; assessor ^Vs 1753; ^löd '% 1759-

LJibeck, Jurgen: fältskär här 1700.

Morter {Morter), Didrik; reg:tsfältskär här 1702.

Sehindler, Maxin/ilian; reg:tsfältskär här 'V3 1706.

Wettervik, Xiklas; rcgrtsfältskär här =Vs 171O; senat. fm. '>
>

1710; konfirm. fm. =Vö 171S; transp. till Skaraborgs inf; reg:te

'Vs 1720; transp. till Livrcg:tct 1729; avsked 1735; död 1765.

Regementsskrivare.

Bergman; reg:tsskrivare här.

Sooth, Georg; reg:tsskrivare i aug. 17 16; avsked 17 19.

]Vagnnia?i, Anders: reg:tsskrivare här '3/3 1706; kallas även

auditör.

Regementskommissarier.

Gahni, Petter; reg:tskommissarie här; avsked 3,
'7 1720, men synes

hava kvarstått till reg:tets indragning, sedermera inspektor

över saltpetersjuderierna i \'äxjö och Jönköpings län.

Sundberg, Anders; frän auskultant vid Göta hovrätt reg:ts kom-
missarie här V? 1720.





i

Skånska tre- [och fem-]männingsregemen-
tet til! häst.

(C. b. N. 15 i K. Krigsarkivet.')

Av

E. Leijonhufvud.

Reg:lct uppsattes 1700 av rusthallave vid Norra (»ch Siidra Skånska kav.ref;:tcna

samt vid Smålands kav.recr:te med tremännin;^ar (333 niaii frän varje regrte). 1703

fingo de skånska nistballarna äveri uppmätta feinuiänningar (til)sanimans 400 uum),

vilka förenades med detta reg:te. I stallet överflyttades treinanuingarna frän Småland

till Upplands femmanning; regrte t. h. Efter 1 710 års generalmönstring reducerades

re;j:tet till Soo 'man. 1716 erhöll detsamma namnet Skånska tremänn. reg:tet tili

häst. 1720 -'s gjorde.-, det oheridet och understacks enligt k. brev d. 6 maj och 31

aug. 1721 under Östra och Västra Skånska reg.tena samt llergs- och Västg. treman.

rcg:te t. f.

(10 kompanier till reduceringen 1710, därefter 8.)

Regementschefer.

Gyllcnsijeriia^ Göran, frih. (greve); överste ocli chef 'V? i/OO;

gen.major av kav. ''/j i/io; avsked Vs i/iS.'

Lodi\ Rt-i)i]told: drabant -'/o i/oi; ö. \. vid Smålands femman, r.

t. f. Vö 1716; trans}). hit *^, 12 s. å.; överste 7/12 i/i/j chef V3
1718.^

Sekundöverste.

dAlbedyhll, KristiV Ileui-ik; frili.; drabant 'Vö 1700; gen.adjut.

3V'i 171 i; överste här i april 1712; gen.major och chef för

Skånska ståndsdrag.rcg:tet ^ 'i^ 1717.

Lodc, Reinhold (se chefer).

Overstlöjtnanter.

CroiisiröiN, 7alol>; ö. 1. ";4 1711; avsked V^-^ 17 16. Ar 1709 var

C, då ryttm. vid Livrcg:tet, konung Karl följaktlig över

Dnjcpr till liender. I 17 16 ars gcncraimönsterrulla upptages

* Gyllenstjerna hade sista tiden vnrit sjuk, sa att I.ode tjänstgjort som chef
under vintorn 1717— 171S.
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han såsom frånvarande till följd av : meddellöshet och svara

processer;'.

Härd av Segerstad^ Gustaf Adolf; drabant ^°/i 1/0/ ; ö. 1.
-••

.

1718. ' ,-
.

Kriisc av WrcJiou, Ilciuiing Adolf: frih.; från Adelsfanan ö. 1.

här "»/t 1705; ö\erste vid Adelsfanan "'/n 1709; konfirjn. - ,.

1710.

SparrL\ AxeL frih.; från major vid Västg. trem. r. t. h. öv.löjtn.

här 'V" 1709; överste vid vid Västg". ståndsdrag. 2V4 1712.

Placerad övcrstlöjtnant.

IIarenL\ Gjiillauiiie {l^ilJicbn): tjänat 2 är som volontär och und.

off. vid hannoverska inf.; 3 år som volontär, kvm. och adjut.

vid preussiska kav.
;
premierlöjtn. i 2 år; kapt. vid ö. !. Funcks

bat. Schweitzare -'Vs 1706; kapt. vid överste Zulichs drag.-

reg:te 170S; major 10/21 sept. 1709; fingen i Ungern under

Zatoclci i febr. 1710; återkommen i febr. 171 1; major vid

Marderfeits värv. drag.reg:te ^V^ 171 1; koniirm. fm. ^-'/s 171 1:

ö. 1. 19/30 juni 1713; koniirm. {n\. 27 aug./7 sept. 1715; fången

vid Tönningen 1713; återkommen i febr. 1714; äter fången

1715; hemkom i april 171S och dä placerad som ö. 1. här:

frih. 172S, men tog ej som sådan introd.; död '-t/io 1736 i

Danzig och där begraven.

Majorer.

Fabre, Jakob JoJuui: ryttm. vid överste Kirchbachs liolstcinska

reg:t.e t. h. 4/15 april 17 15; major därstädes; major här '+,11

1716; gen.kvm.löjtn. -Vs 17 iS; avsked med överstes n. h. o. v.

'V2 1728; död -+/i 1756.

Idcehvood, Georg J^illielin, frili.; major ="'9 1700; ö. 1. vid Jön-
köpings reg:te -/lo 1709.

Gyllcnpavip, Gustaf: kvm. vid Norra skånska kav.reg:tet ''U 1694;
kornett 'V4 169S; ryttm. här 1700; konfirm. fm. -»/s 1701;

förordnad och befuUmåktigad av senaten att vara major ^U

1710; ä denna tjänst erhöll G. ej konfirm. fm. utan blev '-»/i.:

1716 transp. till ett komp. som ryttm.; avsked som ryttm.

med majors karaktär '-^/r 17 17.

Gyllenpaiiip, Otto {'ilhelni: korpral i aug. 1 708; kornett ^'ii 1709;
löjtn. 'Vö 1710; ryttm. '^,'4 1712; koniirm. fm. 'V' 1716; före-

slagen att efter Fabre göra majorstjänst 171S; major 7/, 1720.
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MiOiiiaii, Anto)i JoJiaii: r\'ttarc 1686 under Södra skånska kav.

reg:tct till 1691, dä han begav sig till Bral^ant och frän menig

tjänte sig upp till fänrik under överste Knorriugs- reg:te:

drabant 1697 i tvä är; kapt. vid Skånska ståndsdrag.reg:tet

under sex månader; ryttm. här /'^ 1701; major '? n 1709;

avsked 5,8 17 10.

\ Reqementskvartermästare.
I

f Dui}\ Lars: regkvm. =^6 1718 (se löjtn.),

i Hannnar, Karl Gustaf: regkvm. ",3 1706 (se ryttm.).

I
Lindcstrdiii, Lennart: regkvm. ^ n 1 709 (se ryttm.).

I Xft/ierK>ood, Mllnliii: regkvm. ^^/^ 1703 (se ryttm.).
*

Ricsoi, Paul: regkvm. 3/, i-jw (se ryttm.).

\
Schalin, Kiik: regkvm. ^/ö 1701 (se r}-ttm.).

I
Trotzenfelt, Lllip: regkvm. ^/i2 1709 (se r)-ttm.).

I

Regementsadjutanter.

I Creriwu^ Jakob: reg:tsadjut. -5 'j^ 1717 (se löjtn.).

i

Falck, Benigt JLr^i^uus: reg:tsadjut -^^ 6 1718 (se löjtn.).

'

Ju^rssberj:^, Erik: korpral; rcg:tsadjut. '^'4 171 2; avsked i okt. s. ä.

Holm, Kristian: korpral -^V j 1718; reg:tsadjut. 120 1719.

Håhro, JLittias, adlad Rcutcrcroua: mönsterskrivare 1701 ; korj^ral

'7/4 1703; kvm. '^'g i 7 10: regrtsadjut. '-^/^ s. å., sek. löjtn. vid

Yästg. kav. rcg:te ^-10 1710.

Munck; lomas: reg:tsadjut. '°\ 1710 (se r}-ttm.).

Schaliii, Johan: reg:tsadjut. -'/lo 17 10 (se löjtn.).

Stenberg, l\'r; reg:tsadjut. ^'10 17 12 (se löjtn.).

Ryttmästare.

Beck^ Joakim (sedermera Beck-Friis): kornett ^'/i 1704; löjtn. ^,'_.

1709; ryttm. '/, T711; avsked -^"'g s. a.

Bergc)itro)ia, Johan: ryttm. ^''9 1700; transp. till Uppl.femmän. reg.

. t. h. i mars 1703.

Bcrgncr, Erik: korpral 1709; kvm. '/lo 17 12; kornett ^
'g 17 13;

konfirm fm. 'V« 1716; löjtn. -^jio 1717; sek. ryttm. -^' 'ö 171 8;

ryttm. "/q 17 19; avsked.

Bcurman, Otto Filip: kornett vid Verdiska drag.reg:tet -^'s 1707;

löjtn. 'V7 171-; kapt. 7/5 1713; konfirm. fm. 4/15 juni 1715;
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fången vid Stralsund 171 5; återkom i slutet av nov. i;i-

och då kapten ad interun här; sek. ryttni. -",6 1718; ryttm.

'V9 1719-

Blom, Svante {Sven): tjänt sedan 1699; i slaget vid llålsingbor-.

erhållit tre sär, varit med vid Gadebusch och Tönnin^cn.
särad vid Stralsuiids beläg-ring; ryttm.. hittransporterad Inui

överste Wrangels bat. "V^o 171Ö; avsked 17 19.

Boije af Gennäs, Krister : löjtn. vid Jiohus läns drag-. V9 1700;

ryttm. här ^Z; 1703; gen.adjut. ^"So 1709.

von Bolinen. Lorens .hitoni; ryttm.; major vid Hälsinge reg:tc

Vio 1709.

Dittniar, Iredi-ik Ernst: kapt. vid Wismarska drag-.reg:tet 1712:

äldste kapt. ^5;„ 171 5; sek. ryttn:. här 17 iS; avsked 17 19.

Ebbeltoft, Joltan: korpral 1705; kornett "'^o 1710; sek. löjtn. ?
t

1712; konfirm. fm. "'/i 1716; löjtn. 171 7; sek. ryttm. =^0 1718;

ryttm. --,'9 1719.

Falkenberg av Trystorp, Konrad: r}'ttm. =
'/,, 1700; a\skcd ^/j

1706; ryttm. vid Östgöta kav. V2 1712.

]inman, Jirland: ryttare, bevistat kriget i Skåne och 1694 korpral

vid Södra skånska kav. reg:tet; kvm. 1700; löjtn. här '/-^ 1701;

ryttm. 'V^ 17 10; avsked i mars 17 12.

Gyldi-ncrantc, Axel: kapt. löjtn. \6 1701; ryttm. ^V 1703; död i

Valby (Blekinge) ^V' 1710 [uppgives även -/..].

Hagstrlvn, Jöns; antagen 1700; korpral 1701; kornett \'^ 1703;
löjtn. 9/12 1709; ryttm. 'V4 1712; konhrm. fm. ^Vi 17 16; av

sked i sept. 1719.

Hammar, Karl Gustaf: tjänat som und.off. i 11 ar vid Adels-

fanan; kornett här ^/j 1701; löjtn. ','7 1703; regkvm. (se reg-

kvm.); ryttm. ^'n 1709; avsked 17 16.

//////, Joakim: ryttare vid Norra skånska ka\-.reg:tet 1690; kvm.
här 1700; kornett -'/t 1702; sek. -löjtn. ^»,2 1705; löjtn. 1717:
ryttm. ='Vö 171S; avsked 3 ;,, 17 19.

Jordan, Adam Johan: kom i tjänst vid reg:tets uppsättning; kvm.
i jan. 1705; kornett i'/i3 1709; löjtn. ^"/ö 1710; kapt. löjtn.

3/3 171 i; ryttm. =7/1 1713: konfirm. fm. ^V^ i/iö; avsked

1721.

Källman, Hans: kornett 1701; löjtn. 1704; kapt.löjtn. i dec. I7cxy;

ryttm. "V^ 1710; död s,
, 1714.

Lindström, Lennart; dragon vid 1. Bremiska drag reg:tet -'/'^ 1699:
bevistat kampanjen i liolstem; förare vid Kronobergs reg:tc

i aug, 1700; sergeant '^/lo s. å.; kornett vid Skånslca stånds-
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drai^.reg:tet 'Vi^ s. ä.; löjtn. har \6 1701; regkvm. (se reg-

kvm.); ryttm. ?/•= 1709; avsked i jan. ifi},.

MoJtrbcck, Joliau: volontär \id Tyska livrcg:tet 1702; ryttare här

i aug. 1704; rustm. vid Upplands standsdrag. '^^;^ 1706; kor-

pral här '''g s. ä.: kvm. '+/12 1709; kornett "'V" 1710; sck.-

löjtn, ^/4 1712; konfirm. fm. 'V^ '^'J^(^\ ryttm. ~=l^o i/iy.

Moivian, A)tton Johan: (se majorer).

Mniick^ Tomas: förut tjänat som vallsättare och volontär vid

fortifikationen: korpral 1708: kvm. 1709; regitsadjut. (se reg:ts-

adjut.); kornett ''',0 17 10; löjtn. -'/s 1711; konfirm. fm. '-t/u

1716; ryttm. -f/io 1717; d:o vid 4. kompaniet ^^'g 1719-

Xcthcrwood^ ]'ilhclin; ryttare vid Smålands kav. 1683; korpral;

adjut.; lojtn. här ^Vg 17CO; regkvm. (se regkvm.j; ryttm, Vj
1706; avsked ^-'10 17 10.

Pla)iti}ig-Gyllc)ibåga, Karl Gustaf: löjtn. ^'2 1701; ryttm. V^^

1709; död i jan. 1710 enl. gen. mönsterrulla; (enl. uppgift

av änkan stupade V. i slaget vid Hälsingborg s. a.)

RéescH, Paul: faltkassör ^5 i/io vid Skånska armén; regkvm.

här 171 1 (se regkvm.); ryttm. -'/ö 17 18; avsked i okt. 17 19.

Kosciicj-antc, Holger: tjänat vid överste Ribbings reg:te i nio är

och därunder tjänt sig upp från menig till fänrik; sek-ryttm.

här ''3/j, 171 1 ; konfirm. fm. '°/i 1716; ryttm. ^V-» "^J^J'" av-

sked med majors karalctär ^Y^, 17 19.

Räbcrg, Lorens: löjtn. 1700; kapt. löjtn. 1703; död 1705.

Sa)itesson, Ih-rithard : mönsterskrivare i aug. 1 703; korpral '^/u

1708; kvm. ==", 12 1709; kornett "'V^ 1710; löjtn. -/e 1716; kon-

firm. fm. -\'io 1717; sek.-ryttm. -^6 1718; ryttn:i. ^Vp 1719-

Schaliu, Erik: kom i tjänst 1676; regkvm. (se regkvm.);

ryttm. ^V 1703; artillerimajor i Kristianstad "^''2 17 12.

ScJiaubviafi {ScJiauiiiaii), Reinhold; kapt.löjtn. vid Pommersk-a

kav.-reg:tet 9/9 17 12; ryttm. här ^'^/e 171 8; avsked 17 19.

Sciieibe, Alexander Johan: korpral *^/s 1704; kvm. ^-»/i- 1709;

kornett 'Y<5 1710; löjtn. 3/3 171 1: sek.-ryttm. p/4 1712; kon-

firm. fm. '+,'12 1716; ryttm. -='9 1714-

Schough, Erik: ryttare vid Södra skånska kav.-reg:te i mars 168S;

kvm. här ^'2 1702; kornett ", i 1704: löjtn. '^jn 1709; kon-

firm. fm. 'Vi 1716: ryttm. ^^6 1718; avsked -^^g 1719.

Silfversparre, Nils: löjtn. vid Smalands kav.; ryttm. här -»/j 1701;

avsked ^'^ 1703; ryttm. vid Upplands femmänn.reg:te t. h.

^Vö 1703: avsked ^'i 1704.
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Stenbock, Bengt Ludvig: förut i fransk tjänst: ryttm. här 3<'/,

1714; transport till Livreg:tet -'/'o i/i^-

Tocktnströni, Samuel; kvm.; kornett i scpt. 1706; löjln. \'id Sma-
lands ka\^ i dcc. 1709; 1-rapt.löjtn.,- här ^V'5 1710; död ^'^y''; s. a.

Trotzenfelt, Filip; Ivornctt Vi i/Oi; löjtn. ^V 1703; rcgkvni.

(se rcgkvm ); ryttm. '/^ 171 1; konfirm. fm. i jan. -1716:

avsked 'Vi<> ^1^1-

Placerad kapten.

Ostliolt, yolian Mllielin; kornett vid Verdiska drag.rcg:tet =</_;

1706; kontirm. fm. "'^
3 1706; löjtn. '/j 1711; konfirm. fm.

4/15 juni 1715: kapt. -"'12 s. å.; konfirm. fm. ^'/s 17 18; fången

vid ']'önningen 171 3; äter ur fångenskapen -'^/4 1715; fången

vid Stralsund 1715; återkom ''Vö 1718 och ^blivit tjänstgö-

rande vid Skånslca 3-männ.kav.reg:tet»; avsked ^"/y 17 19.

Löjtnanter.

1'. Bauditz, Joakim 7;";v/5/,- löjtn. vid Wismarska drag. reg:tet 17 15:

fången vid Stralsund 171 5; åter till Sverige och löjtn. här

1716; ryttm. avsked 17 19.

B>lombcrg, Otto Keinliold: f. 1680; kornett vid Benderska drag.

och överste Koskulls skvadron V9 i/M* löjtn. här -'Vs i/iS;

avsked -"5 o 1725; dubbel pension som löjtn.

Jiomon, binders: soldat vid T}'ska livreg:tet 1695; korpral här

i
.
mars 1701; kvm. i dec. 1709; kornett ^^';o 1710; löjtn. '-''^

1712; konfirm. fm. '",1 1716; a\'sked i scpt. 1719.

Cremoii, jokob: korpral i juli 17 10; kvm. i aug. 1712; reg:tsadjut.

(se reg:tsadjut.): lojtn. -"/^ 1718; avsked 17 19.

Dittviar (Dittmer), Joakim Ernst: kornett vid Wismarska drag.

reg:tet 1714; konfirm. fm. '^^^ 1715; fangen vid Stralsund

s. å. joch cchapperats; iöjtn. hår 171S; avsked 17 19.

l)iu>\ Lars; korpral 1700; k\-m. 1706; kornett "'/ö 1710; konfirm.

fm. 'Vi 1710: löjtn. -?/io 1717; regk\m. (se rcgkvm.).

Lalck, Bengt Magnt/s: mönsterskri\-are 1710: 2. kvm.; i. kvm.
'7/12 1716; reg:tsadjut. (se rcg:tsadjut.~); löjtn. --\-) 1719.

Ferger, Frans klrdtman: löjtn. \id \'erdiska drag.reg:tet '''i, 1713;

konfirm. fm. 11/22 nov. 1715; fangen vid Stralsund 171 5; åter-

kom i slutet av nov. 1717; förordnad till tjänstgöring här

1717; konfirm. fm. -'70 1718; avsked ^V»; I/IQ-
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J (,ni)idli, AugiL^tia Kristoffer: kornett -»'s 1701; löjtn. ^V 1703;

i kapt. vid Jönköpings reg:te V'' 1709; död! '/s 17 10.

i
(iylltnfal/c, Otio deorg: förare vid överste Albedyls drag. 1706;

i fältväbel 1707; fdnpcn vid Polta\a \oz\\ echapperat-; fältväbcl

« vid Verdiska drag.reg:tet; be\istat slaget vid Gadcbusch 171 2;

{
fangen vid Tönningen 17 13 :>och echapperat:: ; kom till Stral-

I sund 1714; kornett 1715; fangen i Stralsund s. ä. ;!Och echap-

\ perati'; kom till Sverige 1716; sek. -löjtn. liär ""VV^ 17 18; av-

I
sked -'"^ 1719-

^ Hcjjiiaii, Gustaf: mönsterskrivare ^1^ 1701; korpral 1704; kvm.

I 1710; sek. kornett '^/n 1711; kornett ^^/lo 1717; löjtn. ="/ö

\
1718.

f
Ilolst, Doiiiiiiiciis: född 1679; korpral -""i,) 1707; kvm. '*/>- 171 !•

\ kornett ^A 1712; konfirm. fm. 'V' 1716; löjtn. -V0 1718.

i Hutzcn^ Frans: kvm. 1701; kornett '''^ 1703; löjtn. Vs 171 1; död

I
i april 17 12.

I
Kramcr^ Georg: kornett vid Verdiska drag.reg:tet ^V' 17 M i

l-^on-

I
firm. fm. 4^15 juni 171 5; fången vid Stralsund 171 5; löjtn.

I här ^Vc 171 8; avsked 3^9 1719-

\
Lagerbiclke, Rutger: sek. löjtn. \id Västgötadals reg:te 20/31

I
okt. 1712; löjtn. här "'/s 1714; transport till Livdrag. ^/lo

i
Malmborgs AbraJiam: volontär vid överste Ilastfehrs inf. reg:te

[
17135 fältväbel s. a.; kornett här 'V9 I7i4i konfirm. fm. '^/n

\ 17 16; löjtn. -"Vö 1718; död 5/3 1753-

I Moberg, Per: löjtn. i sept. 1701; avsked '5/3 1703.

I
Mohrbcck^ Ivar; korpral under tio ar vid Adelsfanan; löjtn. här

j
'°/i2 1700; konfirm. fm. -^/a 1701; död "','5 1714.

I

I XetJierivood, Karl Gustaf; korpral 5/12 1709; kvm. =",0 17 14;

1 kornett =Vio ^l^T' löjtn. ^7'ö 1718; avsked 3°/^ 1719.

? von Nieroth, JoJian ^Idolf; löjtn. 1706; dog i Mörarp ^^, 4 1710 av

I sina i slaget vid Hälsingborg erliällna sar.

I
Rauiberg, Anders: ryttare vid Smalands kav.reg:te 1684; korpral

I
här 1700; kvm. 1702; kornett 1704; löjtn. '^'ii 1709; död

I
-A 1716.

Reuler, Daniel Fredrik; kornett vid överste Marderfelts pommer-

I

' ska drag.reg:te ^^, s 1713; löjtn. --/,; s. ä.; transport hit 1719;

I avsked i sept. s. ä.

[
Rotenburg, Arnold: adjut. vid Wismarska drag.reg:tct -^/i 1716;

[
fången vid Wismar s. a.; återkom i mars 17 17 och sedan

[
gjort tjänst här; löjtn. här "'/o 1718; avsked i sept. 17 19.
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ScJiaffe, Daniel: löjtn. här -'V9 i/Oo; transp. till Uppl. femmr.

t. h. V3 1703.

Sc/ia/in, Karl Gustaf; korpral '-/'o 1706; kvm. '''''
^ i^n; kornett

9/4 1712; konfirni. fm. "/i 1716,; sek.-lojtn. -", o 1718; avsked

3^9 1719-

ScJialin, Johau: korpral '5/3 1704; kvm. --^/6 1710; reg:tsadjut.

(se rcf,f:tsadj.); löjtn. ^/^ 17 12; sköt si«^ i sitt tält ''"'q 1714.

Schoiander^ Nils; löjtn. här 1700; transp. till Uppl. femmänn. t. h.

V3 1703-

ScJiuster, Jörgen {Georg); kornett vid överste Marderfclts pom-

merska dra_i^.reg:te -^°/7 17 14; konfirm. fm. 27 aug.'7 sept.

1715; fangen \id Stralsund 171 5; återkom -'Vg 1717; löjtn.

här '^!e 1718; avsked ^^9 17 19.

Sellsiö, (Selsjö) J/agmfs: korpral 1701; kvm. 1703; kornett ^, i^

1709; löjtn. ^''/e 17 10; regkvm. vid Västgöta rytterireg:te

-'/lo s. å.

Stenberg, Per; korpral i sept. 1709; kvm. i april 1712; rcgrtsadjut.

(reg:tsadj.); löjtn. -s/io 17 17.

Stridbeck, Lars: född 1691; korpral 3°/,) 1707; kvm. "^Vö 1710:

kornett -V"^ ^1^1'^ löjtn. "V" 17 18; konllrm. fm. '°/9 17 19..

Sundberg, Samuel; kvm. ^ji 171 1; sek. kornett 9/4 1712; konfirm.

fm. ^^'ji 17 16; kornett 'V^ s. ä.; löjtn. ^^6 17 18.

Örnberg, Karl; löjtn. ^V'- 1700; lojtn. vid Upplands femmänn.

-

rcg:te t. h. j-^ 1703; avsked ^'\z 1710; stadsmajor i Malmö

V12 1 7 10; avsked 'Ve 1713-

Placerad löjtnant.

Ohltzcn {Ohlsen), Frans Henrik; kornett vid Vcrdiska drag.reg:tet

^9/10 I7iii konfirm. fm. ^5,0 1715; fangen vid Tönningen 1713;

återkom ^5/s 1714; löjtn. -t/o 1715; fangen vid Stralsund 1715:

återkom -^/'4 17 16 »samt satt under det skånska 3-männ.-

kav.rcg:tets; avsked ^
'/g 17 19.

Kornetter.

Barfuth, Sievert Ejlert; kvm.; kornett ^/'s 171 1; sek. löjtn. \id

Västgöta 3-männ.reg:te t. h. ",'121711.

Beekman, S-een; ryttare vid Södra Skånska kav.reg:tct; korpral

här i dec. 1701; kvm. ^'',g 1710; kornett -\3 1711; död '"/'i

1715.

^ y
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:>,r:;iriiroiia, Gabriel; kornett -'/i 1702; transp. till Upplands

fcniniänn.reg:tc t. h. i mars 1703.

:,]::;siro 111 Tyko; ryttare 1707; korpral 1709; kvm. 1716; sek.

kornett ^','6 171S; kornett ^f/y 1719; avsked 2>\/^ 1723.

i]obirg, Erik; volontär i 2 ar vid Västgöta treniänn. t. h.; korpral

här i juni 1710; kvm. ^iji^ 1716; kornett =^/g 171S.

Cronqvist, Paul; korpral -^^/i 1710; kvm. '% 1711; kornett '^.'4

1712; a\'sked -'/g 17 13.

/fa<^iiian, Sim; ryttare i 9 år; korpral i juni 1710; kvm. 1717;

sek. kornett ^V; 17 18; kornett -3/9 17 19.

Jlagstroin, Jakob; kornett; dod 171 1 eller 1712.

Uauiviarsköld, Per; fcidd i Skäne 1695; korpral ^-/i'^ 1712; 2. kvm.
-7/12 1716; I. kvm.; kornett ^-'/ö 1718.

Jlolni, Lars; korpral 1701; kornett 'Z; 1703; löjtn. vid Adelsfanan

'Vi 1710^ död 1721 och begraven s. a. 'Vö VVä kyrka.

Ilolst, DoiiTinicns: född 1692; korpral i aug. 171 2; sek. kornett

^Vö 17 iS; avsked 1719.

Unsinii, Andreas: kornett '^^ 1705; stupade i slaget vid Ilälsing-

borg ^^''j 1710.

Ihalrng {Wahling), jolian ; korpral i juni 171 1; sek. kornett '^''j-;

171S; I. kornett '-,'9 1719; död '-'Vö 1772.

Ilöok, Nils; ryttare 1701; korpral i sept. 1706; kornett 1714

(1718.^); avsked 17 19.

Klingspor, Gabriel; kornett här V'- 1700; konfirm. fm. ^,'3 1701;

kornett vid Upplands fenmiänn.reg:tc t. b. j^ 1703.

Lange, Johan; furir vid T}-ska livreg:tet 1709; fältväbel 1710;'

korpral vid Södra skånska kav.reg:tct 17 14; i. kornett här

=^5/10
1 717; avsked 1719.

Lanterbach, Konrad; mönsterskrivare vid Amiralitetet 17 12; kom-
paniskrivare 1716; kvm. här 1717; kornett 17 18; avsked 1719.

Moberg, Alexander; kornett här -°/9 1700; kornett vid Upplands
femniänn.regrte t. h. ^7 ^ 1703.

Xolleroth, Per Laurens; född "/^ 1695; kom i tjänst 17 12 vid

Östra Skånska reg:tet; kvm. här ^
'„ 171Ö; kornett -'V0 1718.

Nykiorck, Bengl Lorens (Laurens); korpral vid Upplands fem-

männ.regne t. h. i maj 17 16; kvm. hår s. å. i dec.; kor-

nett -''/e 17 1 8; avsk-ed 1719.

Palmgren, Magnus; mönst-^rskrivare 9/9 1706; kvm, ^Vi^ ^l^^Z'-

kornett -''Vo 1718; avsked 3 y^ 17 19.

Raniber^^, Johan; kvm.; kornett 1709; stupade i slaget vid Häl-

singborg -"/i 1710.
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Rosencranlz, Jakob: kornett.

Rotstcen, {Rapstcu, Ropsfen), jonas: korpral 1706; kvm. "^/ö 17 lu:

kornett 3/3 171 1; ihjälstr.ckcn ^ o \j\-^.

ScJiiiiidt, {Smitt.) joliau Georg; kornett '/0 1701: död =''
i,

1704.

Stjerna, Xils: antagen 1701; kvm.; kornett V3 1706; löjtn. vid

Smålands kav.-reg:te '^'i. 1709; avsked för svag hälsa ^^
,.

171 1 ; kapt. vid Smålands tremänn.reg:tc till fot =, 3 1712:

död på liohus slott ^9/4 17 16.

Stobcuus, Jöns; ryttare 1707; korpral ^'/n 1709; kvm. i april 1712:

kornett ^^6 17 iS.

Stång, Nils; ryttare 1707: korpral 17 10; kornett 171S; avsked

1719.

Svart, Engelbrekt: kornett '",', 1701; kommenderad med rekryter

till armén i Polen 1703 och där stannat kvar: kornett vid

Livrcgrtet till häst -^,^ 1705.

Uppcndick. Karl jolian: korpral 1703; kvm. 1706; kornett '-', o

1710; transport till Södra Skånska kav.-reg:tet ^'s 1710.

Wiberg, Hans: mönsterskrivare 1701; korpral s. å.; kvm. 170S:

sek.-kornett 'V0 17 10; kornett 17 17; a\sked 17 19.

Winberg, Nils: korpral ",3 171 1; kvm. 1716; kornett ^Ve 1718.
Zibct, Karl: född 1674; kvm. 1700; kornett '^'x 1704; löjtn. vid

Jönköpings reg:te Vi^ 1709: död 3/3 j-jo av sina i slaget vid

Hälsingborg erhållna sär.

Regements- och skvadronspräster.

Engelströui. Jakob Samuel; skvadronspräst '',g J/I2; reg:tspräst

1719.

Hellicius, Olaus; reg:tspräst ^U 170S; konfirm. fm. ^Vi 1716:
kyrkoherde i Allerum i Skåne '^4 1719.

Holbeck, Jonas: skvadronspräst 1709; komniinister i \'allby och
Bolshögs pastorat i Skåne i scpt. 171 2.

Ivarsson. Per: skvadronspräst ",'; 1707: avsked 1709.
Junbeck, Theodorus; skvadronspräst 1700; pastor i Jönköping

1709.

Lmd, Daniel: reg:tspräst 1700: konfirm. Im. '^",'5 1704; död ]70'''.

Lithberg. Olaus; skvadronspräst ^^ > 17 14; konfirm. fm. '

'/i 171^'^-

Xykiorek, Johan Gabriel: skvadronspräst V 10 1709.
Santesson. Per: skvadronspräst 1700; reg:tspräst 1706; avsked

1709.
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Regementsauditör.

Sc/i^icrsfrdiu. Knut: (se rec^:lsskrivarc).

Regementsskrivarc.

Prvseli, : reg:tsskrivarc 1700; avsked 1702.

Iladclin, Andreas: reg:lsskrivarc 1702; hovnotarie i Ankedrott-

niiis^ens borgratt 1710.

Schiwrström. Knut: Icansliskrivare \'id iVnkedrottningens hmds-

kansli a Gripsholni i juni 1706; reg:t.sskrivare -7-'. 17 10; reg:ts-

auditör -,
-t 171-i konfirm. fm. '-'/u 1716.

Söderberg. Per: rcg:tsskrivare 1702; död 1708.

Wallberg, Magnus: mönsterslcrivarc; rcg:tssk'rivarc och koniniis-

saric ','4 1716.

Regemcntsfältskärer.

Peljer, Georg Henrik: fältskärsgesiill 1700; rcg:tsfältskär -?/'j 1709;

konfirni. fm. '+/ij 1716: avsked -V-^ 1720.

Ilildenian. jo/ian: regitsfäUskär -^2 1702; examinerad '^/s 1702;

död ^Vio 1708.

Maszkall\ Johan: anlagen frän Norra Skånska kav.-reg:tet i mars

1720; avsked ^"',^ 1723.

Ohnnan, Klas I'Irik; antagen ^/s 17 16.

Regementskommissarier.

Bergman, Jonas: reg:tskommissarie i juH 171S.

Mabngren, Per; reg:tskommissarie; avsked 17 18.

' Namnteckning;; skrives äveti Malschou, Mnzschou, Miishou, Maschou.

5— ir)077}. Fcrsciiiiisterisl: 'J'iii'sl:ri/:. Inh.





Åbo, Nylands och Viborgs läns tremän ni ngs-

regemente till häst,

frän 1702
o

Abo läns tripleringskavallerieskvadron.
(C. b. X. II i K. Krigsarkiiet)

Av

E. Leijonuufvud

Kegeniejitet uppsattes enl. k. brev 'V4 1700 av lusthallare vid do tre ordinarie

kavallerireg:tcna i ]-iiilnn(k Ivcdan följande ar förenades eincllerlid trcin;inniiinaru:i

från Nylands och Tava-;telu;s Lin niet! Nylands ordinarie kavallerire^:te och trenuinnin-

garna frän Viborgs län med Vibor;^? iiins furduliblingskavallcriregite, varför av det

ursprungliga tremänning>reg:tct vid 1702 ars ingång k\arstod säsom självständigt

truppförljand endast trcniänningarna frän AIjo län under namn av Abo Jän? triple-

Ting5ka\allerieskvadron. INIed början av är 1710 försvann även denna, i det att

densamma överfördes till Al)0 läns ordinarie kavallerivcg:te.

(4 kompanier.)

Chef för regementet.

RcJibindcr, Kail Magnus, frih; chef 'V" i/OO; död i april 1701.

Överstelöjtnant vid regementet.

RiitJienJijelm, (joran: ö. 1. här '^/g 1700; avsked i början av är

1 70 1 för iilder och bräckhghet.

Överstelöjtnanter och chefer för eskvadronen.

Pisiolckors. Karl LJHstaf: major liär '^,3 1700; konhrm fm. ', ^

1701; ö. 1. \3 s. ä; avsked ',9 170J.

i'0)i Di//:L'/g, Otto Gustaf: r3-ttm. liar -^ i, 1700; konfirm fm. -", n

s. ä; major 1701; ö. 1. -,'9 1702; konfirm. fm. ^y, 1706; död i

Vibonr nov. 1 706.





Abo läns 3nir. t. h. *
'

/ 6']

ut:. Giisiaf: greve; löjtn. vid \"iborgs fördubbl. kav. 1700- n;

ryttm. här ^^'n T/OI Cronhjorts fm; transj). till 'ricsenhausens

\ärv. ka\". reg:te Cronlijorts fin; major vid X\-lands fördubbl.

kav. '/j 1706 Maidels fm.; ö. 1. har -^,i 1706 Maidels fm.;

tratisp. till Abo läns ord. kav. 1709. Slutligen övcr.ste för

Alvsborgs reg:tc 1739 och s. ä. landshövding i Österbotten.

Majorer.

lAlljchninii. Andreas: deltagit i Karl XI:s krig och där under

1677 svart sårad; efter fredens slut avskedad; korpr. vid

Nylands kav. reg:te 1685: löjtn. 1689; ryttm. här 'V"^ 1700;

konfirm. fm. ""/n s. å.; särad vid Narva; major -»'j 1701; ax-

sked ^/lo s. ä., \-ilket^ han begärde efter Tremänningarnas

understickande.

RiJibindir, Bcrnhardt Wilhelm: frih.; r\-ttm. här -^n 1700; major

'A 1 701 Cronhjorts fm.; öv. löjtnant vid Nylands kawallcri

^Vi' s. å.; konfirm. fm. -5"', 1706.

Regemcntskvartermästare.

Biire, Reiitliold JoJuni: (se ryttm.).

Rehbindci\ IViUicliii lloirik: regkvm. här ^^'n 1700; ryttm. vid

Nylands och Tavastehus läns k'av. reg:te ",1.; 1702.

Tnriaii, Wolliiiar Johan: f. i Livland 1667; kommit i tjänst 1686

och varit volontär vid gen. major von der Pahlcns reg:te;

kvartcrm. vid öv. Tiesenhausens värv. reg:te */5 1694; lojt.

vid Viborgs läns fördubbl. kavall. Cronhjorts fm.; regkvm.

här Cronhjorts fm. 'f :. 1703; ryttm. vid Abo läns ordin.

kavall. reg:te 1710.

Adjutant.

Hopiur, Jakob: (se kornetter).

Ryttmästare.

Burt\ Axel: löjtn. vid Ingcrmanlänska drag. regttct -+ 9 1700; sek.

ryttm. här f'i.. 1701; ryttm. -/s 1703: sek. ryttm. vid Abo
läns ord. kav. rcg:te 1709; stupad vid Stork\To '-' j 17 '4-

BiDc {Bunviis), Rei)ihold Johan: kommit i tjänst vid garnisonen

i Dorpat 1690; volontär, korpral och und. officer; länrik vid
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överste Xicroths reg-te \''-, 1700: kornett liär '
x, 1700 (^-^

1701); löjtii. i maj 1701 Cronhjorts'fm.: rej^kvm. ^
,, 1701

Cronhjorts fm.: ryttm. -'

7 1703 Cronhjorts fm.: ryttm. \i,i

Abo Uuis ord. kav. rcy;-:te 1709.

de la Moth\ Reinhold: ryttm. här >? i„ 1700; konfirm. fm. '''
,.

s. å.; livdrabant 3", ^ 1701: död 1709 och begraven \ ,. s. a. i

Budissin.

Gritncicald (Gronvalt). Wolicr Rnnhold: korp,ral vid \'iborgs kins

kavalleri; kvarterm. - . 169S: löjtn. vid de la Gardics varv.
reg:te ^+,

.. 1700.- ryttm. hcär -': 11 1700.

v. HohudoTjf, Johan: ryttm. här '', ,, 1700; konfn-m. fm. -^^^V^ s. a.

[tw/ Konoio. Adolf Bcrcndt: f -/„ 167.S. I^nl. fuUm. a\- Cronhjurt
'9/i2 1700 ryttm. vid ».\bo och Viborgs läns triplerin^s

Cavallerio: torde dock hava varit vid Abo läns dubb!.
regrte; stark partigängare: kallades av finnarna Svarta räven :

fången (704 vid Narva: hemkom i mars 1722.]
K'ohlei\ ]<roniholi: ryttm. här ^v,. 1700: konfirm. fm. ^•''x 1701:

major vid N\'lands dubbl. kav. reg:te ^',7 1703; död pä
Tolckby rusthåll i Hälsinge s:n ^^\ 1706:

von Rosen, Hans Henrih: r\-ttm. här ^, ; 1701 ; rnajor vid Li\ländska
lantdragonerna ="/ii 1704.

Sclnniedefelf {Schniittfeldt) Krist:an Joakim: r\-ttm. här '
. 1701

Cronhjorts fm.; major vid .\bo läns kav. reg:te 1706: lagman.

Löjtnanter.

Becker, Andreas: löjtn. här '/s 1703; understuclcen Abo läns ord.
kav. 17..; omkommen vid Storkyro '-^

. 1714.
Brunnner, Wollmar {Wolhner): V6\\.n. 3/„ 1700: konfirm. fm. =?

,>

s. å.; antagi. ryttm. vid Östgöta kav. reg:te 1702: stupade
vid Warschau ''^;^ 1705.

GrafJ\ Gnstaf: und. officer i 10 år vid gen.major v. d. ]\ahlens
reg:te; löjtn. har '',., 1700; konfirm. fm. =°

xi s. a. ; int. löitn.
vid Nylands kav. reg:te 1701; ryttm. vid Östgöta kav. regrte
^°/c 1702, fangen vid Poltava -'Vr, 1709: död -,'7 17 16.

Muhl, Oito Reinhold: löjtn. här m^, j-qo; konfirm. fm. -^',..

s. ä.

von der Pahlen, Otfo Krisiian: fnh.; löjtn. här -'
:o 1700: konfirm.

fm. ^'V'. s. ä.: transp. till Xylands kav. regrte 1701: r\-ttm. vid
Smalands ka\-. reg:tc -'

, 1703: major ^ x^ T708: fangen: hem-
kom 1722.
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!\ii-aLits. Eskil: kvartcrm.; kornett liär '-'.'ii 1700 (i mars 1701);

löjtn, i dcc. 1703; transp. till Abo läns ord. Icav. reg:te 1708

(''4 1709); fangen i juli 1709; avsked nicd rx-ttni. lang "7

1722.

PihlrotJi, JIt I!rik; kommit i tjänst och varit mönsterskrivare och

kvartcrm.; kornett här '+/io 1702 Cronhjorts fm.: löjta. "
(..

1704 Maidels fullm.; transp. till Abo läns ord. kav. reg:tc 17JO.

RcJibindcr. Karl Henrik: frih.; löjtn. här -"\, 1700; transp. till

Nylands kav. rcg:te 1701.

Stackelbt-ri;, Otto ynj-^^-fit: kornett; lojtn. här ', , 1701 Cronhjorts fm.

Stigma /i, J>e>!gt: f. i Småland 1681: komniit i tjänst 1693 och

varit trumslagare; volontär 1697 vid gen.major i^orns värv.

inf.reg:te; korpral och sergeant vid Ingermanlänska drag. reg:lct;

kornett här i dec. 1704 Maidels fm.; löjtn. i febr. 1705 Mai-

dels fm.; transp. till Avbo läns ordin. kav. reg;te 1709 eller f. o.

m. 1710; fangen i aug. 1711; sek.ryttm. '-\ s I7M? konfirm.

fm. --^2 1717; stadsmajor i I lälsingfors " n 1721 efter erhållet

avsked "/lo s. å.

IWissinaii, J'oIia/1 Erik: kornett; löjtn. här '2 1701; k'ornctt vid

Abo och l^iörneborgs kav. reg:te '-^ s 1702: stupade vid

Gcmäuerthof "', V 1705.

Wiiiis (IVijiis), Sii/ioii (lOttliard {Kötgcr^: tjänat i Polen som kor-

nett; löjtn. här "^'1 170T; ryttrn. vid Abo läns fördubbl. kavall.

'7; s. å.; konfirm. fm. ^/n s. å.

Kornettcr.

Ecrg. Kristina: kommit i tjänst 1703 ocli varit und. officer här;

kornett ^ 10 1704 Maidels fm.; transp. till Abo läns ka\'. reg:te

f. o. m. 1710; löjtn. "i 1714 Armfclts fm.

h'i(l({aJiii^ Jakob Johan: kornett här '^'10 1700; konfirm. fm. -"/n

s. a.; död som kornett.

Gröii/iiiid. Ainfijs: kornett här; fangen.

Jlcericacien, Jokan J//stus: kvartcrm.; kornett här '/.' 1701.

Ilöpiwr. jakob: adjutant här; kornett --\'i 1701.

i'o}i der PahLii, Adam JoJiaii: kornett här -- n 1700; löjtn. vid

Nylands och Tava.stchus läns kav. reg:te ''"'

i.: 1702 med rang

f. '73 1 70 1.

von de)- Jdhlen, Ciust(tf Johan: kornett här ',10 1700; konfirm.

fm. ''^, 1, s. ä.; löjtn. vid Nylands och Tavastelnis läns kav.

regttc "'i. 1702 med rang fr. ''.-, 1701.





7° Åbo läns 3mr. •*[. h.

Thcnius, Johan Ihnnk: kornett här 'V.. i/OO; konhrin. fm -
s. ä.

Willand, Petter: koniniit i tjänst 1700' ocli varit rMtarc, korpr.i
och kyarterm.: kornett här -/o 1703 Cronlijoris fnu: transp'
till Abo lans kav. regte f. o. m. 1710; löjtn. «/, 17,4 Arm
felts fm.

Regementspastorer If

Aygilhudtr, }Iaink: skvadronsprcdikant här -.'/,., 1700; rcc^-ts
pastor ^:. ,701 Cronhjorts fm.; överförd till Abo ordin
kav. rcg:te f. o. m. 17,0: konfirm. fm. ^5/, ,^,^, kyrkoherde
1 Kuopio församling-.





Upplands ståndsdragonregemente.
(C. b. N. i6 i K. Krigsarkivet)

Av

E. Leijonhufvud.

Enl. k. bre\' d. 26 npri] och l('i juli 1700 skulle uv > adeln, prästeståndet och

undra ständspersoDcr bd-.äl som l)erL;slaL;<-'ii5 inom det egentliga. Sverige uppsättiis ett

dragonregrte. filr vilket K. Stenbock blev chef. Då ue uppsatta dragonerna över-

stego det antal, 600 man, \arlill reg:tel beräknatSj befalldes den 6. sept. s. ä. upp-

sättningen av ännu ett dragon reg:te. i vilket skulle inga dragonerna frän de skånska

provinserna samt om sä behö\de3 från Smaland ocli Östergötland (Skånska ståndsdra-

gonrcg:tet). Kegitena buro till en början liamn efter sina resp. chefer. r)a här ifråga-

varande reg:te blivit f;inget \id 1'evevolotjna 170g. påbjöds dess uppsättning 1711 tor

andra gängen, varom senaten utfärdade föreskrifter i januari 1712. I januari lyitj

erhöll reg:tet namnet Upi^lands Standsdragonreg:te ocli samma ar ökades det till

l.ooo man. 1 no\-. 17x9 understacks under detsamma en del av manskapet frän

det dä upplösta Upplands tremännings reg:te till häst. Ståndsdragonregitet upplöstes

i oktober I721, \arvid manskapet understacks under andra reg".ten huvudsakligen

under l^ivdragonerna i Finland samt Tavastehus och Nylands infantcriregtten (resp.

So, 311 och 304') man.

(Först 6, frän -* j 1701 S kompanier)

Regementschefer.

Stoiöock. Erik Gustaf, gre\e; varit cnersle i främmande tjänst;

över.stc här -+/s 1700; avsked pa grund av sjukdom -/lo ('^'ii)

1701; gcn.löjtn. y, 3 1720.

Wciniersiedt, Anders: ryttm. vid Östg. kav. reg:te 7'° 1679; ö, 1.

vid Upplands tremän. reg:LC t. h. '^,V 1 700; överste här s/,

(^Ve) 1702; fangen 1709; hemkom 1722; gen.löjtn. -°/4 s. a.

von Ferscn, Ha/is, greve; kapt. vid Pommerska drag. regrtet '5/,

1705; major vid norra skånska kav. reg:tet V- 171O' g^n-

adjut. vid Västgöta armen 'f'.- 171 1; överste vid konung

Stanislai drabanter '",6 s. a.; överste liär -"w i 17 12; konfirm.

fm. 3",'4 s. a.; transp. till Västgöta kav. rcgrte '-V3 17 14; äter

hit ''^'ii s. a.; gen.major av kav. =9
4 17 19; gen. löjtn. av kav.

=^'i 1720.
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Sekundöverste. -

Posse av Sahy, Maurits, frili.: ryttm. vid \'astL^ treman, t. li. "
^

i/Oo; transp. till Livrcg". t. li. '^l., 1709: y;cn.adj. av kavalle-

riet ^7/5 17 10; öv.löjtn. vid Uppl. tteniän. t. h. 5 ,, 1712; kon-

firm. fm. '-^yö s. a., men gjorde ej tjänst där; tran-sp. till

Västg". ståndsdrag. '^/ 10 17 12; transp. hit säsom ö\'. löjtn. ''7

1716; sek. överste '", s 1719. Knl. Karl Xllis fm. var Posse

ryttm. vid livregrtet, da han -\6 17 13 blev öv.löjtn. vid \'ästg.

standsdrag.

Överstelöjtnanter.

Baner, /Vr, frih.; öv.löjtn. här -'/n 1700; kommendant i Seelburg

^^'9 1701; ö\erstc och chef för Smalands treman. reg:te t. f.

Vi 1704— '" 10 1708.

Danckxcardt. jfoakiin: kapt. vid G. Isl. Lewenhaupts reg:te i Holland

^7/g 1688; transp. hit ','> 1700; major ^Is 1703; konfirm. fm.

^7/6 s. ä.; ö\'. löjtn. '-•,.; 1705: stupade vid (lemäuertliof '", 7 s. ä.

EJiroispitz (före adlandet 1702 kallad Spcct), Abel: kapt. vid ö\-er-

ste G. A. Taubes värv. drag. reg:te '^";iz 1703; fangen vid

Dnjepr ^V 1709; major vid Upplands reg:te 17 10; major vid

Östgöta kav. regrte ", j 171 1; ö\-. löjtn. här '3 (^7i) 1712:'

avsatt i april s. ä.

Giinthe}\ yuliiis: född i Bremen: fänrii^ vid överste I^lceblads värv.

inf. regite 1709; adjut. vid konung Stanislai drabanter '"6

1710: kapt, här ^^
'^ 1712: senat. fni. '-,'4 s- å.: konfirm. fm.

^/2 1716; major ''^/V, s. ä.; c<\ . löjtn. -/n 17 19; avsked- i okt.

1721.

IIoDi ai' Marieiiborg, Gabriel, frih.; major här ?, y 1700; ö\'. löjtn.

3°
'ii 1701; överste vid Li\ländska Adelsfanan 1702; konfirm.

fm. '"/i 1704: stupade vid Gemäuerthof 'V? i/OS-

Leii'e]iliaiipt. Gustaf ^\do!f\ greve; kapt. här v- 1700; gen.adjut.

vid gen.major Schlippenbachs armé i april 1702; öv.löjtn.

här i aug. s. a.; tran.sp. till Abo och l^jörneborgs läns kav.

reg:te ^^i' 1706; konfirm. fm. =/i 1707; iila särad vid Hummcls-
hof; stupade vid Ljäsnaja -y/g 170S.

' Kyttiti. vill Li\reL;:tet l-"rik Kydiiii^ luule före 1^. blivit fuiorthiad till ik-nna

lieställnin;^, men l)le\' p.i eL,'en hcij.irnii i stället 1!:^ efterträdare >oin lu.iior \id

Östgöta kav.ref;:te.





Upplands ståndsdrag. '
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:^](ilnii'. år 17 12 adlad j'\vdi)/j^s:uvcL liril:: ryttm. \id l,ivreg:tet

t. h. '-\'6 1710; öv. löjtii. här "-'
i 1712; konfinn. fm. 3'\, s. å.:

fången vid Möss '""4 1716. men rymde nr dansk fångenskap

171S; avsked 3'/,, 17 19.

:,v/ ScJmabc}i, JoJian: tjänat 23 år hos rcpubhken Venedig och

bert. av Wurtemberg; kapt. här 5, o 1700; fången i juni 1703;

illa sårad vid Jakobstad 1704; major '^2 1705: fm. av Schlip-

pcnbacli. såsom öv. löjtn. ' n 1706; fången 1709: hemkom
1722; överstes avsked -"^

5 s. ä. en mogen och stadig man».

Majorer.

Jhviiis. Petter: r\-ttm. vid Ostgöta kav.«regte 1710; major här ^?/'i

1712: kontirm. fm. ^"4 1712: avsatt -
, 1716.

Cyllenpainp, Lars: korpral vid norra skånska reg:tet t. h.; fänrik

vid greve Oxenstiernas reg:te i Brabant: Cirand IMousquetair

i Polen; kapt. löjtn. här 5/,, 1700; kapt. '-4 1701; konfirm. fm.

-'•»/y 1705; sek. major ^ s 1704; ord. major ' n 1706 Schlipp.

fm.; kom efter slaget vid Polta\a till Bender; hemkom 171 3;

död -3/4 1717 (Enl. Anrep).

Hert:., Henrik Adrian: kapt. vid Stadeslca inf. reg:tet -""jxz 1709;

majoi- vid l^ohusläns drag. regte '+,9 1718; transp. hit -/n

1 7 19; avsked i okt. 1721.

Voltentat, Henrik Julius: sek.kapt vid Upj^lands reg:te ^7
_. 17 10;

prem. kapt. mars 171 1: konfirm. fm. *
3 1712: major här -,2

1716; avgången från regrtet -"/i 1720 efter erhållet avsked;

öv. lojt. vid Upplands reg:te -", 2 s. å.

Regementsk vårtormast are.

Annan, Karl: sergeant här; adjut. °
'5 1703; kornett "^

5 s. ä.;

konfirm. fm. =7 ,; g. ä.; löjtn. '9 1705; konfirm. fm. -•
i 1707;.

regkvm. 170S; följde Karl XII till Iknder; död 1717.

von Bi-inkman, Axiiteai Henrik: regkvm. '"6 1718 (se kapt.).

Falck. Jirik: regkvm. -'9 1701. (se kapt.).

Calle, Olof: regkvm. 9 1700; konfirm. fm. -+7 1705.

von Gegerfeli. Savnicl; regkvm. ^o 1700. (se kapt.).

(ryllenliaal. Abraham Rudolf: regkvm. "V 17 16. (se kapt.).

von HcnelL Anders Joakim: regkvm. '?
3 171 2; (se kapt.).

vo}i J\)rten, Kaii Julius: regkvm. -2 17 16; (se kapt.).

Sil/vrrlads, (jUsta/: regkvm. 1705; konfirm. fm. -^
i 1707.
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SticDimarck,- Mrr-mcs: kornett vid \'ästgöta kav. reg:te V 6 i;i^:
löjtn. Jiiir -;, 1716; regkvm. "-\,^ 17J7; död ^=,0 s. å.(r)

WudiL joJuiii MUicIni: kornett liär -; ,. 1700; rcgkvm. '^ „ 170-,:

kapt. vid Öv. Mjelnis drag. reg:tc s
3 1704; död pä marschen

till Sachsen i juli 1706.

yMvth, Kristian {Krislojjer) Henrik: frän kapt. vid fältmarskalken
Diickers legrtc regkvm. här ^V^ 1721 (med kaptens karaktär;.

Regcmcntsadjutanter.

Ad/er, Xik/as: förare här 's/i 17 13; serg. ^/i, s. ä.; reg:t.sadjut.

^^4 1714; avsked '-> 1715- löjtn. vid Södra Ångermanlands
komp:i av Antcrkark- reg:tct '•, ., 1717; avsked med kaptens
karaktär och rang -''^9 1719.

Allcuian, Adam (jabricl: reg:tets adjut. -,'13 1712; avsked 'i.
4 1714.

JJjönirani, Andirs: reg:ts adjut. -;;xo 1717. (se löjtn.).

J-al/c, Jiril: MlJwltn {Jo/idn): fältväbel här; reg:tsadiut, '^:^ 172 1;

avsked i okt. s. ä.

Nauibnsiivin, l\tttr: reg:tsadjut. -/. 17 16. (se löjtn.).

Jlärd av Segerstad. Gustaf Adolf: a\sked från amiralitetet 1703
och s. ä. dragon och sergeant här; Icapten vid Västgöta tremän.
t. f. '5/(, 1704.

Höjer, Kristian JJen ri/c: f. i Bergslagen 1683: mönsterskrivare
vid Upplands rcg:te ^^4 1710; sergeant här ^°

s 1716; fältväbel

V12 1717; regrtsadjut. "V9 1718; avsked '\U 1721.
dJtdc, Anders: f. i Stockholm; adjut. här -',2 1709; 2:ne ggr fången;

hemkom 1719.

Mollie, Abraham: reg:tsadjut. före ^^ 1701. (se löitn.).

Idnli, Gustaf: reg:tsadjut. här 1720 (se Ikrgström: Vadstena
krigsmanshus).

Sundling, Erik: reg:tsadjut här; död före °/j 171 1.

'^n'gS^'. Olof: reg:tsadjut. före V9 1705. (se löjtn.).

Westlind, Lars: reg:tsadjut. 1705; konfirm. fm. Vi 1707. (se löjtn).

Kaptener.

Bergudd, Petter: fänrik vid Västgöta fotfolk; löjtn. vid Norra
skånska kav. reg:tet =V'o (^Vs) 1710; kapt. här 3% 1712; vid

1714 ärs gen.mönstring påstår öfverstcn att bliva honom
qvitt. för dess mänga emot honom hafvande besvär och klago-

punktcr ; av.sked 17 15.
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:,ni Biltiriui;;. 'jnkob jfo/iau: tjänat \id artilleriet i Stockholm;

kornett här 1701; löjtn. '?
i 1702: konfinn. l"m. --^

^ 1705; kapi.

^.'9 s. å.; konfirm. fm. + 1 1707: av vada ihjälskjuten av lojtn.

Anberg" i Solvitschegodsk- i jan. 1717.

l^jorndaJiL Peilcr: f. i Skåne 1683; befordrad "12 1706 ifrån korp.

vid Skånska standsdrag. till konung Stanislai Garde du Corps;

löjtn. här '•
'5 1713; kapten -,3 (' j) 1716; avsked '"'9 1719.

ron BriiickniaJi. Anton Henrik: korp. här 171 2; transp. till Väst-

göta kav. reg:te 17 14; adjut. s. å.; transp. till Adelsfanan 171 5:

kornett här -
_. 1716; löjtn. -^ 10 1717: regkvm. "

r. 1718:

kapt. ^-'/t 1721: avsked '^/m s. å.; kapt. löjtn. vid P)ohusläns

drag. reg:tc ;-. 1730.

JHihr, Petter: f. i Livland 1^)81: (korp.) vid konung Stanislai trup-

per -",'2 1705; kapt. här '"
; 17 12; kontirm. fm. ', . 1 7 16; transp.

till Xärike-\'ärmlands reg:te '\'r_- 172 1; död -'-'/ lo 1739.

Calniander {Kallutander). Jakob: sergeant vid Livgardet; Icornett

här 3'^, 4 1712: fangen vid Poltava, men rymde ur r\'sk fången-

skap; löjtn. 'V" 1715? konfirm. fm. "2 1716; kapt. ^,3 s. ä.;

fången i Norge '?
, 1716; återkom i sept. 17 18; död ^/^ 1719.

von Dauiuieiihof, se Lusinna von Dammenhof.
Didron. Jlern/an /-'/yrns Karl: scrg. vid Iv. G. Diickers \ar\-. drag.

reg:te 1708: fången i Ivvssland; kapt. här '^^
6 1720; transp.

till Xylands inf. reg:tc "' lo 1721.

I\n_s^elhardt, Mikael l^ilhelnt: löjtn. här '"V 1706; kapt.; fången

vid Poltava; hemkom ''-'4 1723; majors karaktär -''
s s. å.

I'alek, Jirik: tjänat i Molland iri9i— 1698; löjtn. här ?, q 1700;

regkvm. -'
., 1701; k-onin-m. fm. -^7 1705; sårad vid Gemäuert-

hof och kapt. -^s s. a.; fången \id Poltava; kom hem i juni

1722: avsk-ed med majors karaktär ''7 s. a.

d^arin, Fredrik: f. i Preussen 16S7; anställd vid Konung Stanislai

Garde du corps ^"'
s 1708; fänrik vid överste P\irstenbergs

inf.regtte 17 12; kornett här ^^,2 17 13; konfirm. fm. -,2 1716;

löjtn. Vi s. å.; kapt. -"^
6 17 18; avsked med majors rang '' 1..

1721.

xie Flo)i, 7okan: löjtn. här 'V4 1701; konfirm. fm. -7, 'g 1703: kapt.

'/o 1705; konfirm. fm. ^ i 1707; interimavsked 1706; avsked

i juni 170S.

foj/ Gallien, Gustaf Rei)ihold: kapt. här 1703; konfirm fm. 'V-^

s. å.; död '^,6 1705.

von Gegcrfelt. Samuel: kadett, fänrik och löjtn. vid reg:tet Ro>-al

Danois i Franlcrike; regkvm. här '^ \ 1700; kapt ""^ u 1701;
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särade 1705 dödlif^t i en »hastig rencontro kapt. v. Gallien:

förd i arrest till ]\iga, \arifrån han 'l}-clcadcs fl}^ lill IIolL-uu!.

dar han gick i fransk tjiinst.

Gotlizcll {GdtJizcli) Kagvalii: und-.olT. vid Artilleriet 1701— 1703;

kornett vid överste d'Albcdyhls drag. reg:te 1703; korpral

vid Konung Stanislai drabanter 1705; kvarterni. 1711; kajit.

här '7,3 1712; var ^^ 17 17 ryttni. vid Upplands tremana.

reg:te t. h.: avsked 5° y 1719.

GylLnborg, Johan, greve; kornett här ' .o 1700; kontirni. fm. -' ,^

s. ä.; löjtn. ''\i, 1703; kapt. '",7 1706; fangen -^0(^/7) 1709:

hemkom i jan. 17 19; majors karaktär; gen.adjut. vid Stock-
I

holmska armen "Vn s. a.; slutl. riksrad.
]

Gyllciihaal, Abrahavi Rudolf: löjtn. vid \'ästgota standsdrag. •

^7/1 1713; regkvm. här "7 1716; kapt. -s/io 1717; transp. tiU 1

Adelsfanan '"1 1721. J

i

vo)i Giinlhn-i,L>Lrch, Hoirik Johan: kapt. här '5
3 1702; konfirm.

j

fm. -t
7 1705; stupade vid (lemäuerthof "'V; 1705.

Hanell (adlad 1719 von Ihiicll) Anders ?'^'(?'r///;//.- lojtn. vid Vi-
]

borgs läns inf.reg:te ^'',5 1710; transp. till Skånska östra reg:tet \

^'Vi 1712; regkvm. här '",3 s. ä.; kapt. '-\ 4 17 U^; transp. till 1

Skånska ståndsdragon. -, ^ 17 16; författare till Det Anno
j

• MDCCXXIX (resp. MDCCXXXV) florerande Swerigc m. m.
j

Horlcinan ('adlad Jlarlcnian) Paco J.: r}'ttm. vid Upplands tremän.
j

t. h. kapt. här V^o 1719; kon. fm. ^7^\.: 1720; avsked 1721;
:]

transp. till Upplands reg:tc -"'10 1724.

Ilaij, Krister Karl: konduktör vid fortifikationen ",s I7cx3;
]

löjtn. här ^5 1703; konfirrn. fm. -o s. ä.; kapt. '-3 1709; I

fangen vid Poltava; hemkom '53 1722; transp. till Abo läns j

inf.regtc. 1

Jcrnfeldt (adl. Jernfeltz 17 19) Krispin: r\'ttare vid Livregrtet «

t. h. 3 6 1712; korpral -'Vn 1713; löjtn. här -^^I. 1714; kon-
|

firm. fm. ^'. 1716; kapt. '^/r. s. a.; avsked -^'^ 9 1719.
\

Leijondahl {LeicendaJil) Karl Johan: fänrik vid överste Hillebards ]

inf.regrte fö 1706; löjtn. vid Jönköpings reg:te '^'.2 1709;

kapt. -^'ö 171 1; transp. hit '7,3 1712; konfirm. fm. ','2 1716;

majors karaktär -',3 1720; transp. till Adelsfanan -' „ s. å.

Loos, Henrik: f i Stockholm 1692; volontär 1709; nuisketerare

vid Livgardet 1712; rustmästare och förare s. ä.; adjutant 1

1713 (fullm. dat. 'Vii 1/5 O' l^apten här ^. 1716; transp. till ]

Xärike—Värmlands reg:te -> '> (^vV) i7iJ>; avsked " n s. ä.:
\

kapt. vid Jönköpings reg.; död -"-'/j 1724 i Jönköping.
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.l/,'SSi/, Angz/st [Ai/g/zs/iii): ?,^vgc7x\\\. här; lojrn. ^~
+ 1701 : konfirni.

fm. -7'(-, i;-o3; Icapt. ^
, 1705; konfirm. fm, ^ 5 1707 ; illa sårad

vid Saladen T703 ocli (icmäucrthof 1705: pcrniittcrad till

Sverige 1707, •^att bruka 5Lirbrunnskuren för sina svara bles-

syrer;
;

gjorde sedan ingen tjänst vid regrtct; lantjägmästare

i Kalmar län -'4, 1710.

Jliissr/, Johan {Meijdcl): Kijtn. Jiär -^o 1700; konfirm. fm. '-4

1701; kapt. ^9 s. ä.; konfirm. fm. '-/4 1705; sårad i Kiga 1705

och stupad vid Ljäsnaja -'','9 1708.

l^aJiL Johan: f. i Stockholm: volontär vid Livgardet i dcc. 17 12;

fänrik vid 1'pplands reg:te ^^'j 1713; koniirm. fm ^
^ 171 5;

löjtn. här "/u 171G: kapt. ^''/ö 1718; avsked 3'
o 1719.

Pauli, Maurits 1'ilhelin: f. i Uppland; kapt. vid Upplands rcg:te

-", g 1712; transp. hit ''7
1 7 lö; majors l<arak'tär -'r 1720; kapt.

med majors karaktär vid Västgötadals reg:te --'/ö 1722.

i/e' Petival, Johan: f. i i-Vankrike 1689; tjänat i Frankrike under

6 ar som fänrik och lojtn.; kapt. vid l^Yanska drag. reg:tct -+/ij

17 17; kapt. här -+
'>, 17 18; avsked '/s 17 19.

i'0)i Porten, Kari Jnlins: fänrik vid Livgardet 1714 (i^m. ^'V"

171 i); regkvm. här -,'2 1716; kapt. "/'; s. ä.; avsked -'° o

17 19.

pjisi)ina vo}i l^anniioiJiof, Kristian: löjtn. här ^/u 1700; kapt. -'/'o

1701; konfirm. fm. "=^,'7 1705; stupade i slaget \id Gcmäucrt-

hof "''Z; 1705.

Ranifclt, Frcdrih Kristoffer: fänrik vid Svenslca Livreg:tet till fot

(Prins Karls reg:tc) 1692; löjtn.; kapt. här 1700; konfirm. fm.

7/3 1 701; major vid Södermanlands reg:tc "'5 17 10; dömd
sin tjänst förlustig ^^ ^^ 171 1.

Ridderströni, Per: r\'ttm. vid (istgöta kav. rcg:te "^/i 17 18; trans[).

liit 'V12 1720; transp. till Abo läns inf. reg:te.

Svedlicim {\']\<) adlad S:cedenhcin/), David: sergeant vid Livgardet:

löjtn. här ''V 17 16; kapt. '^,'9 1718; avsked 3"/. 1720.

Siachelberg, Kasj^ar: volontär vid livgardet; kornett vid Lstländ-

ska Adelsfanan '^'2 169S; löjtn. =\ 6 1701; kapt. här V5 1703:

konfirm. fm. ^^ 6 s. a.; fangen vidPoltava; ihjälstucken i Tobolsk

av ryttm. A. Löschern von Hertzfelt "g 1721.

Taube af Odenhat, Karl Didrih: frih.; f. i Karlskrona; volontär

vid Livgardet 1709; sergeant 1710; adjut.; löjtn. vid Viborgs

läns inf. reg:te 171 1; kapt. här -, .. 1716; avsked ''o 1719.

'Polstedt, Geoig: t", i Stockholm IU95; volontär vid Livgardet i sej^t.

1713; förare i maj 17 14; fänrik vid Närike—Värmlands tremän.
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reg:tc t. f. ^"^^ 1715; löjtn. här '''7 1716; kapt. '3/y 1718; av-

sked -'°
9 1719. .^

'

[Tornsköldy kapt har '-4 1701; gjorde aldrig tjänst vid rcg:leL

WacJisclilager, Kar!: frih. :vBli\it i Königsbc-rg brukat att värva

och hit till Sverige översända sa mycket manskap som stod

att erhållas-'); löjtn. här -^ 3 1713; kapt. ^^ 1716; majors avsked

3% 1719-

Wcnncrstcdt, Simon Jakob: adjut. vid fortifikations fältstateu -
.

1702; kornett här -*
5 1703: konfirm. fm. -^/ö s. ä.; löjtn. 1704;

kapt, i okt. 1706; fangen vid Dnjepr '7 1709; hemkom i april

1722; transp. till Yästgötadals rcg:te med majors karaktär^ 5.

1722; öv. löjtns. karaktär '^
^ 1723.

Löjtnantei".

Aiircp, Jakoö: kornett här '10 1700; kontirm. fm. "s/,^ s. ä.:

löjtn. '^T,6 1703; uppgives av Anrep hava ihjälskjutits i duell

i Kurland.

Aiirell, Jonas: frän löjtn. vid Upplands trcmänn. t. h. transp. hit

"Il-i 1719; gjorde kaptens tjänst vid reg:tet; avsked '^'12 1720;

död ^'V' 1765.

Bagge av Söderby, .Infon JoJian: löjtn. vid Västgötadals reg:te

^% 1696; löjtn. här ^
'.j 1700; död =',-9 1704.

Berg {von Berger)^ Anders JoJtan: fänrik här; hade före anstäUn.

här :air swär fångenskap från ryssen echaperat»; löjtn. '",3

17 12; död '-,4 s. a.

BcrgJi (adlad 1719 Bcrgcncrantz, oinirod.), Anders: fänrik vid

överste Nieroths värv. inf. regue -, n 1704; drabant vid Konung
Stanislaus drabantkar '"

i,, 1706; vid hemkomsten frän Iknder

löjtn. här --''/c, 1713; avsked '-»g (Vio) 1715; kapt. vid Tavastc-

hus läns inf.reg:te -^ s 1716; konfirm. fm. ^5 3 1717.

Björnram. Anders: sergeant vid Upplands reg:te --,'0 1712; reg:ts-

adjut. här -s/io 1717; lÖjtn. '^-
•> U^^? transp. till Kymmene-

gårds läns inf. -^','10 1721; kapt. -U 1742; konfirm. fm. '^'a s. a.

Bonde, /'V///; kornett här ' i.> 1700; konfirm. fm. '^U^ s. å.; löjtn.

="7/6 1703; kapt. vid Kronobergs reg:te '*,'.! 1705: ryttm. vid

Norra skånska kav. reg:tet -\ 5 1707.

Bäfverfelt, Petter Gustaf: tjänat sig upp till kornett här \'ö 1703;

konfirm. fm -7/4 1705; löjtn. s. a.: konfirm. fm. , i 1707; \'.'!'-

med vid Poltava och i Turkiet; ryttm. vid Smalands ka\'-

rcgite -\9 1714; transp. till Upplands tremän. t. h. -'',0 1717-
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,' ,?/'/'(, Petter: (skrev sii;- sa), f. i Uppsala 1682; furir vid Västi;ötH

ståndsdrag. rcL;:te i nov 1708; sergeant i okt. 1709; kornett

"'6 1710: löjtn. '*^
t; 1711; senat. fm. -' n s. a.; avgick friin

rcg:tet ^ i 1717; löjtn. här -"'>•. 1718; av.sked -*", 9 1719-

WiJil. Karl: f. i Västergötland 16S5; kvartcrni. vid Livreg:tct t.

h. '-^lo 1711 ("',2 1712); kornett här ' /.. 1716; löjtn. --^10 1717:

avsked i okt. 1721; transp. till Kronobergs reg:te 1723;

avförd ur rullorna '',.; i7-4» ^"är han aldrig infann sig vid

reg:tet.

DaJil^ Sanuicl: f. i Västergötland 1690; sergeant vid Västg. fem-

man, t. f. 171 1: sek.kvm. vid Livreg:tct "?/2 17 1-2; kornett

här -,'2 1716; h)jtn. '^'i.. '/i/^ avsked *^;6 1719.

von Diikcr, Ernst {Eniold) Johan: f. i Livland 1698: fältväbel

här ^'','10 1717:. kornett -' n s. a.; löjtn. -'',6 1718; avsked '7/,^

1 72 1. (Kallas i avskedsbrevet l^rnold).

Ecnqvist, Erik: löjtn. här '-''7 1704; konfirm. fm. -»/V 1705.

Eneqvist {Enqvist) Ears: serg. här; kornett '^
9 1704; löjtn. .

Cripcnsticrna, Per: löjtn. här; förekommer 1701.

Gy/lenpantJ), "Johan Gabriel: kornett här ^m, 1705; koniirm. fm.

•*/i 1707; löjtn. \ii J706; konfirm. fm. ^n 1707; tillfångatagen

vid Dnjepr; fangen i Simbirsk 17 10; i Tobolsk 1712— 1714»

i Tomsk 1715— 1718; kom hem *";5 1723; transp. till Små-
lands kav. reg:te *^ 3 1723 med ryttm. rang; död i aug.

1752.

Ilajnlfiisiröni. Petter: f. i Karlshamn 168 1; sergeant här '^*'
3 17 12;

fältväbel ^'7 1713: reg:tsadjut. -, ^ 1716: löjtn. -5/,„ 1717; av-

sked --'s 1719, men kvarstod som volontär till '''i 1720.

Ilassclgrécn, Karl Gustaf: k-ornett vid Uppl. tremän. t. h. 171 5;

löjln. här -\6 1720; avsked '"/it, 1721; livdrabant; död '"',^,

1750.

IJclling, Gustaf: f. i Riga 1690; volontär vid öv. löjtn. Lorentz"

eskvadron 1706; fangen 1706— 1713; dragon här 1713; korpral

1714; rustm. '",-2 s. a.; kornett här -'^ 1716; löjtn. '";6 171S;

fältväbels indeln. vid Västgötadals reg:tc ^°/i2 1722; intogs på

krigsmanshuset --- 10 1753: död i Norrköping -/i 1758.

HuDiniel, Kristian: volontär 1704 vid Smal. kav. reg:te; tjänat

vid Konung Stanislai drabanter 1707; fältväbel här "7 1713;

kornett -5',„ 1717; löjtn. '-V9 171S; stupade i Xorgc -'/"

s. ä.

Kosloioslij, Erans ylnionius: fänrik vid Upplands reg:te; löjtn.

här 'V4 17 1- ; avsked '^'4 17 13.
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von Krcfclt.jdiau {jocldm): volontär ocli uiid.off. vid garcKi

:

fänrik vid överste G\iienstjernas rci^lte i Hrabant; löjtn. Ik-

5/0 1700; stupade vid ]*>restfcr -', i^ 1701.

von LantiJigsJLausoi, Jakob AlbyLl:t:\o]iw. vid Hallands inf.rc^^itc:

transp. hit '•, 4 1721; slutl. överstaihiillare i Stockholm.

Leijondahl
,
joJicoi: volontär vid Jönköpini^s reg:tc ^-\/6 17 10; förare

V2 171 i; fänrik vid Smalands tremänn. reg-:te t. f 5,5 17 ij;

konfirm. fm. '^.12 1716; lojt. -V 10 1717: avsked ^,'2 1718; lojtn.

här ^"/6 s. ä.; avsked ^^^, y 17 19; kapt:s karaktär ^7/. 1723.

Lingvist, jo//an: f. i Beri^slagen 1691: förare vid Västgöta tremär..

t. f.; kornett här ^''^ 1712; senat. fm. '-,'4 s. å.; kontirm. fm.

^2 1716; löjtn. --^^ö 17 1 8; avsked -';,, 17 19.

Lofling, Johan Magnus: f. i Stoekholm 1699; förare vid \'ästgota

Ståndsdrag. reg:tc \^ 17 16: förare vid Livdrag. rcg;tel -\,

1717; kornett här -?, u> 1717; löjtn. '^A, 1718; korprals ii\deln.

vid Västgöta kav. reg:te ", ^ 1723; slutl. löjtn:s indeln. " ^

1741: r\-ttm. awskcd -' 3 1741.

Moback, Göran: f. i Värmland 1692; fänrik vid Östgöta inf.regitc

'3/6 1716; löjtn. här ^-/ö i 7 18; avsked ^6 17 19.

Mollie {Moljc, Molii\ Mollio), Abrahain: reg:tsadjut. här; löjtn.

5/4 1701; regkvm. vid Hälsinge inf.reg:te 1706; kapt. 1707:

konfirm. fm. ",3 s. a.

yourijn, Karl: kornett vid Östgöta kav. reg:te ^'^'-^ 17 12; löjtn.

här '7
j s. a.; degraderad till menig och därefter rymt.

ViJil, Johan: kornett här -? 6 1703: löjtn. 1705; konfirm. fm. •*, i 1707.

Pyttner, Johan: f. i Stockholm 1094; volontär här 1712; korpral

^7/1 1 s. ä.; rustm. -^7/,, s. a.; kornett -Vj 1716; löjtn. -'Vo 17 iS:

.avsked /lo 1721 (- 1722); komp.chef vid Närikc-\''ärmlands

reg:te -+ n 1748.

Rosenstjorna. Gustaf Adolf: kornett här "^'3 1701; löjtn. =5/s 1702;

konfirm. fm -'^Z? 1705; ryrtm. vid Södra skånska kav. regrtet

"/ö s. å.

de Sallic-t, Michel; sergeant här \\2 1700; kornett ^/9 1705; löjtn.

'7/3 1709; fången vid Poltava; hemkom -, s 1722; avsked med

kaptens karaktär -•"/n s. a.

von Segebaden. Olof Ernst: fänrik vid överste l^keblads vär\-.

inf.reg:te; löjtn. här 3'V4 171 2: avslced ^", c, 17 13.

^von Siegioth, David Fredrik: korpral \id Livreg:tet t. h. "
.

1711: kornett här ''.7 17 16: löjtn. -'^,6 17 18; placerad vid

Västgötadals reg:te -='
i 1722; slutl. kornett vid Livreg:tet t. li.

V7 1731-
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.\:If:irla(is, Johan (Jiislaf: kornert ^U 1701: Icgtn. -' n 1703.

Stf>n>ocl.\ Karl, \^\-c\'c\ n\cn\'^ liiir i maj och-.korp. i juni 1701:

kornett s. a.; löjtn. ', -: 1703: konhrni. fm. -» V 1705: ax-sktct 1706.

j'r\[i;g, Olof: reg:tsadjiit. här: kornett \q 1705: konfirm. fm. ^i

1707: löjtn. '7
j 1709: fånenen vid Polta\a: rymde ur fången-

skapen: hemlvom i sept. 17 16; efter hemkom.sten stått vid

överste Ribbings reg:te och bevistat norska kampagnen.

Wstlind, Lars: reg:tsadjut. här 1705; konfu-m. fm. •
, 1707; iöjtn.;

f;\ngen vid Poltava 1709; vistades i Tobolsk.

Wäsenbcrg., Knut: (stavade namnet sa), f i \'ästergötland 16S8:

volontär vid Västerbottens reg:te; korpral vid livdrag. regrtet

1707; fången vid Poltava 1709: återkom till Sverige 1713; furir

här ''»/^c; ('""/s) 17 13; fältväbel i sept. 171 5: kornett ^-\ 10 17 17;

löjtn. '-\ y 17 18: avsked -+4 1721; enl. c^iin uppgift kaptens

avsked '^ 12 s. a.

Zapjfe^ jfo/iaii Zakarias: kornett här =- V, 1704: löjtn. '*;'s 1706:

fangen vid Poltava; hemkom i maj 1722; awsked med kaptens

heder och namn \ s. ä.

Kornetter.

Barckenbohiii, I)a)nil: kornett liär "/s 171 2: a\sked '/u (9 '10)

1715; löjtn. vid Abo läns inf.reg:te \ ,, 1716; konfirm. fm. ^-'^

1717: r)-ttm. vid Karelska ka\'. reg:tet -", n 171S: avsked '9
c,

1722; e.xpektant vid Abo läns inf.reg:te: fänrilcs indeln. vid.

detta reg:te ^-/i; 1724; kaptrs indeln. =''0 1732; av.sked med
öv. löjtns karaktär "^ n 1753.

Björ)irain. Lars: furir vid Xiu-ilce—\'ärml, rcg:te i nov. 1714:

kvarterm. vid I.ivreg:tet t. h. 1 jan. 1717: kornett här -"^
6

1718; avsked ^"
... 1719: [)lacerad vid K\mmenegards regrte

1721; fänrils-s indeln. '"4 T740; löjtn. ^^'0 1742: konfirm. fm.

^^!8 S. ä.

Boiule, Gustaf: greve; kornett här ' 10 1700; konfirm. fm. -^
i.. s. ä.

Branät, Fabian: kornett här 1707; fangen vid Poltava; hemkom
till Riga i maj 1722 och fick avsked med kapt:s karaktär '5

1724.

J-lrolun, Anders: f. i Gävle 169S; rustm. här -^' o 17 17; förare -/i

2

s. a.: sergeant '' ,j s. ä.; kornett här '''o 1718: avsked -' s 1719.

'Buflb {Bnbbc), Karl: f i Stockholm 1G96; volontär här 1713:

rustm. 1714: kvarterm. vid Adelsfanan '"5 1718; kornett här

'3 o s. a.; avsked ' ., 1719.

6 - 1Ö0771. /'fr.•.-,'///: i.'/. t'ui-:kri t't.
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De Chaiiiiii, 'Jonas Gcori;: koructt -? V, 1703; stupade vid

Gemäucrtiiof '"
7 1705.

Creii/::. Custaf Otto: kornett liar ' 4 1701.

Eh/irs (cf/i/ii/j), (Justaf: minor vid •artilleriet; kornett här ",,

1716; död ''4 1717.

vo)i Essiii. ILhcyJiard {(jtvluird): kornett här -5,3 1702; kontirni.

fm. -+
7 1705; stupade \\å Gemäuerthof ''''7

s. a.

Felix. Marthi: f. i Kolberg iTjSö; furir vid gen.major Ekeblad.s

värv. regitc: förare här '- s 1713: ililtväbel -4 1714; kornett
'3/g 17 iS; avsked ''

3 171g.

Fleuii/i!^, Ko/i: kornett h;u- '; l-, 1700: konfirm. {'m. -^,,2 s. a.

Freijber,^; (/ribcrg. J-neoiberg). Daniel: kornett "'/ö 1703: avsked

1706; var ^\\2 1711 löjtn. vid S\enska Adelsfanan.

von GardenieiJi. Börje: konstapel vid Artilleriet; sergeant här -/i^

1717: fältväbel -^\\. s. å.: kornett --/ö 1718; transp. till jämt-

lands kav. komp. \ 10 1721 och 1723 till ()stgöta kav. reg;te,

där han slutl. blev ryttm. ''/,i 1748 och tog avsked '"',(,

1750;

7>0Ji GersdoejT- joe/iiin Kristoffer: ]<ornett \id Slcanska stands-

drag. reg:tet \, 1708; fangen vid Poltava, rymd in- fången-

skapen 171 i; återkom till Sverige 1713; kornett här C-*,;)

1713; senat. fm. ^V s. a.; avgången i sept. 1715.

Granfelt från Daf 'Jonas: f. i \'ärmland löyö; \olontär vid

den enroli. allmogen i Varmland '-5 1714; fältväbel 'Vs s- ä.:

fänrik -"/i, s. ä.: löjtn. -k', 1715: gjorde en tid av 17 16 fänriks-

tjänst vid Xärikc-\'ärm!. reg:te; kornett här ''\'„ 1718; vid

gen.mönstringen 1721 står antecknat, att han gär till Xärike-

\'ärml. regtte; l(>jtn:ts awsked 'i
,. 1741.

Gri/nholtz, Adam: kornett här 1705; kontirm. fm. \'i 1707; stupade
vid Ljäsnaja -'/o 1708.

Göritz, Henrih: f. i Königsberg 1689; tjänat under Sapieha I7cy3

—

1709 som vachtmeister>.; fangen: echapperat: furir här • ..

1712: förare s;. 1715: serg. '^,9 s. ä.: fältväbel -',1. 1717;
avgått =-/. 1718: kornett ='',

-^ s. a.: avsked 'Tj^o i 72 i.

Hägerjuan {/lagennan). lirilc: kornett här 1705: kontirni. fm, '
i

1707: fangen \ id Poltava; hemkom -"
s 1722; avsked -'/., s. ä.

Kafle. Fjiand: kornett här '-; „ 1706: konfirm. fm. ^. 1707: fan-

gen vid Poltava; liemkom -'.5 1723; avsked med löjtn:s karak-

tär -'V.' s. ä; död ^',^ 1728.

KoJtler, Johan Mlhehn: f. 1687; förare här 1713; fältväbel ''i

1716; kornett 'v,, 17 18; avsked '^. ,. 1720.
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Lindstidt. 'Johan: inönsterskrivarc vid Uppland'^ regitc 1712; fält-

väbcl här 'o 1716; kornett -' i. 1717; löj.tn. vid jämtl. kav.

komp. -"
s 1718.

Lu)tdina)i. ]L)-ik: frän urid. officer vid Hälsinge rcg:te kornett vid

det av översie Kruses kav. reg:te i Mitau hos de sjuka och

blesserade kvarlämnade man.skapei: kornett här -
5 1703; kon-

firm. fm. -",0 s. å.; fänrik vid Hälsinge reg:te -^U 1704: löjtn.

'9 1705: konfirm. fm. ^ . 1707; fången -'10 1708.

Maiuicrberg. Jakob: kornett här '-4 170J.

Mcdeen, A?iton: sergeant har; kornett -ji 1716; avsked '+'7 s. å.

Mcric)kcr. Johan Gottfrid: f. i Leipzig 168S; dragon här 1712;

mönsterskrivare - i. 1714; furir; sergeant -'""n 1716; 2. fält-

väbcl 3','i.: 1717, men fick ga tillbaka "V- ^7^8; kornett '3
9

17 iS; löjtn:ts avsked '• 1722.

Xorhcrg- {Xordbcrg). Petter: löjtn. vid \'ästmanlands reg:te; avgått

'-/ii 1719; kornett här '?, i.- 1720; avsked '^/lo 1721.

PahL Karl: f. i Stockholm; volontär vid Livgardet ';'_; 1717; förare

här V? (Vio) s. ä.; fältväbel "^/I 17 18; kornett här -^6 s. a.;

avsked *-/i.! 1721.

Pa/iii, Karl Magnus: kornett här \'q 1705; konflrm. fm. + 1 1707;

fangen. vid Ljäsnaja •'-'/o 1708; död '-/b 17 15;

P/a)iting-Gyllcnbåga. Gnstaf JV/Z-r////; volontär vid Xärike-Värml.

tremänn. reg:te t. f. 17 17; förare här ^''jiz s. a.; kornett -°

(/V9) 1 7 18; avsked ^^',0 17 19.

Ra a be (Ka be), Johan Kristian: f. i Dantzig 1 688; statt i preussisk

och polsk tjänst; rustm. här •'o 1712; förare ^/3 171 5; fältväbel

""^U 1718; kornett 'V.' s. a.; avsked ^^/n 1721 med löjtn:s rang.

vo)i RceJienberg, J/arten: l:ornett här -/, 1706; konfirm. fm. ',6

1707; fangen vid l'oltava 1709; död : uti största älande af dess

månge och starke blesseuers i Slabodskoj i Sibirien i febr.

1712 (enligt Kaggs dagbok redan 171 1).

RidderscJiantz, Karl Johan: kornett här Vi« 1706; särad i slaget

vid Ljäsnaja -"
., 1708 och följande dag ihjälsk-juten.

Seinknecht. Johan: f. i Örebro 1700; volontär vid 1'pplands tremän.

reg:te t. h. i mars 1715; korpral i sept. s. ä.; kornett här -'

6

1718; avgången frän reg:tet '/i 1720; avsked -'^V 1721.

Silfversparre. Adam: kornett här '"/.; 1709; fangen vid Dnjepr

^;y 1709; koni hem i juli 1722; löj:nts karaktär -"/ö s. a.

Stenbock, Erik Fredrik: sergeant här; kornett 1703; kornett vid

Livl. adelsfanan ''/j 1704; konfirm. fm. -'j-; 1705.

Stahle, J/agnns: kornett här; död före '','s 1711.
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I ddi\ Abraliavi: f. i Xärike 1693: volontär \id l.i\ gardet i-ji;
korpral vid Upplands tremän. reg-:t;e t. h. 1712; kvartenn
1713; kornett här ^"V'. 1718; avsked ^-"\, ijuj.

\Vallc}ifc!i. Saiiiucl: k-ornett här '>
, 1709: fangen \id Pohava;

vistades i Tobolsk till ^^',5 1713, ^då han fölgde med en njl.

Woivode till KlinofT : död i Klinov i april 171Q.

Wijnblad. JoJian: korpr. vid Västgöta ständsdrag^ rcg:te i"i6:
korpr. här 1717: förare s. å.: sergeant 1718; kornett ='.

s. ä.:

avsked i okt. 1721.

Abcrg: J-rik: f. i Närike 1685; fältväbel vid \'ästgöta standsdrag.
reg:te ^%x 1712: kornett här ^3 . 1718; avsked 3-

., 17JC).

Åkerman, Erik Ilchnig [llclniich): hade före anställningen har
Hir swår fangens]<ap från r)-ssen echaperat

; kornett här ^'
,

1713; avsked '^,'0 1715; kornett vid Bohusläns drag. batm -
1717; löjtn. v/s T718; transp. till livdragonerna 1720, därhän
slutk blev kapten och fick avsked 'Vo 1762.

Annan, Karl : kadett och und.ofl^ vid brigadier Sparres reg:te i

Brabant: fältväbel vid gen.major Strömbergs reg:te i Iloistein:

adjiit. här; kornett ---y,^ 1701; konfirm. fm. '^^ 1705.

Regements- och skvadronspräster.

Boström, Andreas: skvadronspräst "7 17 16; avsked '?
i,, ^'J2\.

Crucelins. Olaus: batrspräst 1715: rcgrts präst -'

. 1716: av.sked
^7/10 1 72 1.

Ernst {Ernsler), Gustaf: reg:tspra5t 171 5; hade =s
; s. ä.' ännu

icke fatt nägon fulimakt.

Ga lie. Olof: bat:spräst -^

' „ 1700: rcg:ts präst 1705.
Leestrom. Sven: reg:tspräst här '" . 1700: erhöll befordran til!

pastorat.^ 1703. i - ,
^: f - - •

' .i . z,.^- > / <. ) / / '/- _,, /,-.

Leetström, Laurentius: magister: regrtspräst ^
; 1703: fangen vid

Toltava; rymde frän Moskva 1710 och kom hem tillSverige
i aug. 1716..- .-i-

, ,
' ..

'

•-..

Sandström, Petter: reg:tspräst 1713; död ^V^-- I/I4.

Regementsauditörer.

GrandelL /sak: reg:tsaudit<.r ^o 17 19: av.sked ''
, , 1721.

Hallen. Olof: reg:tsauditor ,, 1707; var med i Turkiet: avsked
3',, 17,,^

Huuilde, Motiias: regitsauditwr '. 1712: avsked S i"n-
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i itii/ini;'. 'johtvi Henrik: rc<^:tsauditör ^7 17 13; konfirm. fm. -'^

17 16; avsked "o 17 19.

"(,';'( v-, CjiX^'/') Petter: regt.s:audilör -",1. i700;'dod i febr. 1709.

Regementsfältskärer.

lU-nis {Ihi-iiit::). Kristian .^fottias: reg:1sfält.skär -^9 1700.

I-

a

II st, Petter DiViicI : regrtsfältskär 1705.

(johle {Göhl, Jehl. Giöhl). JoJinn Petter: regitsfältslair vid Dnjcstr-

ska drag. rcg:tet i juni 171 5; fången i dec. s. a.; hemkom
till Sverige i juni 1716; rcg:tsfältskär här '7,ij.i720; hade

gjort tjänst frän juli månad .s. å.; transp. till K)'mmcnegärd.s

läns inf.reg:te ^\ 1. 1721.

/\r/a/s, JoJLan: fälLsk-ärsgesall \"id Skånska tremän. rcg:tet t. h.

1709; engagerad under K. Majt:.s örlogsfloita 1713; reg:ts-

fältskär liär ^i 1717; konfirm. fm. •'-\'io s. ä.; avsked ^/u 1719.

Lohrber^^, ]'il/uiiii : regrtsfältskär här; avgick med reg:tet till

Livland 1701; fången 1709 och dog 1712.

S:'etsie, Peter: reg:tsfältskär '5 1703; konfirm. fm. '\ j 1705.

Regementskommissarier.

Croiaiider, Jakob: reg:tskonnnissarie '

' j (-'"/j) 1720.

DaJdgreri, Jolian Berentson: reg:tskommissarie -'^,0 1716; avsked

'^/V s. å.

Orre^ Nils: reg:tskonnnissarie "
'; 171 5 i

fången vid Möss '°'4

1716; (\'oå i Kristiania s. ä.

Upmark, Erik: tagit kondJiiun hos landsk-amreraren i Kronobergs

län Ljungfelt '
.• 1712; aiUagen vid gen. bokslutet över Stän.-

dernas kommissionsdomar 171 5: reg:tskommissarie -\7 1716;

avsked (-72) -J,
I 1720.





Skånska ståndsdragonregementet.
(C. b. N. 17 i K. Krin^arkivet)

Av

E. Leijoiiliufvud.

Då lie diakoner, som inom det egentligci, Sverii^^e skulle up])?atip,.-; av adeln,

praslesländct, andra standsjiersoncr samt bergiälaijcii. överstego det antal, jon:

beräknats, befalldes den 6. sept 1 700, att imnu ett rej^emente ståndsdragoner skulle

uppsättas på sä sätt. att till di: 200 drafjoncr. som tiverste Kjell Kristoffer Barneknw

åtagit sifT att värva, skulle lämnas 400 dragoner, uppsatta inom Skäne, Halland och

Blekinge samt. om sa behövdes. Smaland och Östergötland. J-iegementena Iniro

til! en början namn efter sina resp. chefer. Här ifrägavarandc regementes niimmer-

styrka fastskigs den --'/i.: 1703 till 600 menige, varvid reg:let samtidigt formerades

pa 8 i st. f. 6 kompanier. ]\cg:tet, som 1702 öiverföns till Ostersjupro\inserna. full

efter Poltavashiget i rysk fångenskap. Kedan d. 13. sept. s. a. uttryckte konungen >in

önskan om dess ateruppsättande. \arom kiuigl- l>re\ utkom den ^- n 1710. I )en

^^,1 1712 utfärdade senaten skrivelse om dess upp-^ättande, och d. "
5 1713 föreskre\s

om värvning och ^tyrkans höjande till 1,000 man. 17 16 erhöll legrtet namnet

Skånska standsdragonregitet. Hösten 1721 reducerades detsamma och manskapet

förd^elades [)a iJerg?- samt Östra och Västra skånska inf.reg;tena.

(Till "'/'i:- i 703 6, sedan 8 komp>anier.)

Regementschefer.

Barnckoic, Kjell Kristoffer : r)-ttni. vid fältmarskalken greve Nils

Bielkes ponim. kav. reg:te 1691— 1698: i engelsk krigstjänst:

överste här '^[<x 1700; död "^ u s. a. av sina vid Xarva er-

hållna sär.

von Ihichwaldt. Kristian .llhrekt: frib.: ö. 1. vid Bergsregitet:

överste här "''i 1701: död "c 1706 i Stettin a\- sina vid

Franstadt erhållna sår: gen.major dagen efter sin dud 'V' s- •'•

Prins Max (Maximilian) Kntanuel (Lille Prinse}!') af IJlirtein-

l)erg: f. -\ 2 1689; volontär vid svenska armén 1702: sårad vid

Beresina '^V. 1708; överste här --,1 1709"' fången vid Poltava

^^je 1709; död i Diibno ^^ ^ s. ä. och begraven i Pitschen

(Schlesicn).

Taube, Gustaf Adam: greve: 1703 chef för ett värv. drag.reg:tc

(Bb. 276 i K. A.); fangen vid Perevolotjna: utväxlad: gen -
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niajor '', i 1710: chef här •' ^ s. a.: konfirm. fm. -\\i 171 1;

Licn.lojtn. s. cL: guvernör i Wisniru- ''5 1713: skitl. fältn}ar-

skalk.

///<;7A7. Johan: frih. 1719: löjtn. vid drabrintcrna; gen.major av

kav. ^7/3 17 13; överste och chef här ''5 s. å. : fangen vid

Stralsund '-'i-- I7f5: licmkoni i febr. 17 17; kapt. löjtn. \id

drabanterna s. ä.; gen.l()jtn. av Icaw -5- 1719: slutl. president

i Krigskollegium.

,i'AlbcdyhlL Kvista- Ileityik: frih. 1720: scköverste vid Skånska

tremänn. regrtet t. h.: tiansp. hit ''
i... 17 17 och gen. major;

chef för Österbottens regite 1721: transp. till Jönköpings reg:ie

9/i 1725; landshövding i Östergötland -',1^
^"Jlfi-

Sekundöverste.

Bildt^ Daniel : ö. 1. vid Uppl. tiemänn.reg:tc l. h.: sek.överste här

^^("^Vj 1/13' kvarstod till reg:tets upplösning 1721; död d. 20

okt. 1723.

Överstelöjtnanter.

Cro)i/ije/in, yo/iau: frih.; major vid Västmanlands reg:te "v\- 1702;

ö. 1. här •'/.; 1705; stupade i slaget vid Fraustadt V^
1706.

von Essen. Reinhold \'ilhelni: frih. 1719: ryttm. vid oxerste von
•Tiesenhausens kav. regrte: ö. 1. här -''4 171 2; konfirm. fm.

"V" s- ä.; transp. till Abo läns reg:te t. f. '-'/n s. a.: interims-

Övcrste '-'/ii 1713; gen.adjut. '",'3 1714: landshövding i Öster-

botten 1720.

Gjertia {Gicria). Kristian: korpral vid drabanterna ^, u 1708; ö. I.

här 5/7 17J4" överste ^'2 1720; chef för Björneborgs reg:te

'Vö 1722.

Hästesko, \i/s: fänrik vid Upplands regrte '.; 1682: löjtn. '/7

1689; avsked ""/7 1(^95: major här -'q 1700; konfirm. fm. -t Ii

1701; ö. 1. '/6 1703: avsked ",'2 1705: överste och chef för

Kronobergs regrte -",2 1710: konfirm. fm. -'n s. ä.; avsked

5/.,. 17 14.

LilliehöoL' af luhrdala. Seved: kapt. vid Guvernörsrcgrtet i Wis-

mar: ö. 1. här ''
, 1700; död *

. 1703.

Jl'ran<^e/ af' Adinal. Karl Heiirik: frih.: kaj)t. vid Livgardet ^', .2

1705: ö. 1. här --'i 1709: fuigen s. ä.: liemkom i ap>ril 1722:





88 Skånska standsilragji •

transp. till Ostgöta inf. med överstes karaktär '; n 1721 ('-'i,);

slutl. fältmarskalk.

WrangeL IlOirik \'ilhi-lm: ryttm. vid EstiHsl<a adelsnman; major

här -5/4 1705; ö. 1. ^
_; 1706; uppbar efter v. Huchwaldts dod

såväl egen som överstens lön och förde befälet över reg:tei.

till dess att han stupade vid Sorotsin --,
i 1709.

Majorer. '

von Boiiieiiiai:. Gustaf Erik : ryttm. vid Tommerska reg:tet t. h.

^'s 1713; konfirm. fm. "3 1717: förekommer -17 17 som ryttm.

vid Ankcdrottn. livreg":te t. h. enl. k. res. " j i/J/? 3. major

här '^/s 1718; komp.chef vid översten greve Karl Tosses garni-

sonsreg:te i Stralsund -'-
.-. 17-3-

Ilayii {I/ei/t). Henrik Mattias: kapt.löjln. här '^ i^ 1700; kapt. ' o

1703; major ''7 1706; konfirm. fm. '^, i_- s. ä.; stupade vid

Poltava '-'^0 1709.

Jäij^erskold. Krister: löjtn. vid Dalreg:tet '"'n 1700; kapt. ^4 1703;

transp. hit " s 1704; major ^,3 1706; död ^'5 1706.

vO)i Schrievcr, 'Johan lirik: kapt. här 1702; major 70 1703;

avsked -^ 4 1705.

Stt-i)ihauscn^ Jakob: ryttm. vid Ostgöta kav.; major här '','4 1712:

konfirm. fm. '' n s. ä.; av.sked ^"/g 1719 med ö. l:s karaktär;

död i V. Husb\- i Östergötland 1741.

Virgin (re/gin). Birnliard : kai)t. vid Livgardet '",12 1709; major

.vid Västgöta standsdrag.reg:te +. s 1713; transp. hit som 2.

major V'-; I7i^>i a\-sked j
, g 17 19; ö. I:s karaktär *, n 1721.

Regrtskvartermästare.

von Brandtcn, Henrik Johan: regkvm. --,10 1706 (se kapt.).

Kiel/man. Karl Lorens: regkvm. -*, 5 1707 (se kapt.).

Lappenberg. Konrad Valentin: regkvm. -"6 1718 (se kapt.).

Oxchnfvud^ Kail: regkvm. '";, i/02-^ konlirm. fm. ' 6 1703 (se

kapt.).

Sass, Fredrik Gustaf: regkvm. '-,n 1704 (se kapt.).

ScJuneisser, Jörgen Anders: f. 1692 i Bremen; fänrik vid 13re-

miska reg:tet t. f. '-,9 17 12; konfirm. fm. 21 april 2 maj 1715-

löjtn. 11/22 nov. 1715; transp. hit "^
r, 1718; regkvm. '^n

1720; avsked med kai)t:s rang '+ 6 1722.

Wallnia)'. [Waliuan). Piter: kornett här; löjtn.: regkvm. 1716 -'o.
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Regrtsadjutanter.

l\ la Kognc {Roqut), Juillasar: sergeant liar; tjänstgjorde som

adjut. 1702; död -^,1^ s. å.

}'alh\ Mårten: sergeant här: regadj. -- i, 1706; enl. l'".nnes \ar

han löjtn. ocli fangen i Ryssland.

(',ork. 1'lrik Fredrik: regadj. +1 1706 (se kornetter).

Ilillströ»!. y'o?is: f. 16S2 i Skäne; kom i tjänst 1710; fangen vid

Tönningen, men befriade sig själv; fältväbel här 17 16; regadj.

•»'5 1719; avsked '" n 1721.

.\fyriii, Jo/icVi : regadj. här -'o 1718 (se löjtn.).

KcJibinder. Reinhold Fronihold: frih.: regadj. här -'-

'7 1716; löjtn.

vid Jönköpings reg:te "^
i . 1717.

Rösslein {Rdssliiig)^ Simon /'redrik: regadj. här 170 : fangen 1709;

fördes pä r)'ska krigskollegii befallning och for dess fattig-

doms skull med hustru och barn frän \'ologda tili S:t Peters-

burg i mars 17 19; stannade k\"ar i Ryssland.

Siare. Jakob: regadj. '"4 1703 (se löjtn.).

Sture. h'redrik: regadj. ";'s 170.4. (se löjtn.).

Öhrherg. Johan: regadj. -',j 1705 (se kornetter).

Kaptener.

Inii^ge af Soderby. Jonas Kristian: f. i Småland; und.ofl'. vid

Tyska Livreg:tet; kapt. liar '^
-, 1701; konhrm. fm. ',1 1702;

ryttm. vid Adelsfan.ui ' ., s. ä.

Berentz {Jierenets). Jlenrik: löjtn. vid fortifikationen 1679; konfnm.

fm. -"''/o 1695; kapt. här "'
; i 705; avsked '"/i 1707.

von Brandten. Henrik Johan: f. i Livland; överfyrverkare; löjtn.

här 3/2 1704; kontuni. fm. ''/s s. a.; regkvm. --,10 1706;

kapt. •
'5 1707; fangen 1709; hemkom '-6 1722; kapt. vid

Kronobergs reg:tc '^/u. 1741; av.sked med ö. l:s karaktär

'^'4 1749-

Branting. Johan {Jean): kvm. vid Smalands kav. regrte; kornett

"/lo 1710; löjtn. -\\i 1711; kapt. här -',3 1712; kon. fm. -".'n

s. ä.; avsked med majors rang '»5 17 19.

Broocvian {Brocknian). Karl Gnstaf: kornett vid G. E. d'Albe-

dyhlls värv. drag.regrte; löjtn. här ' o 1703; kapt. " s 1704.

BroJnnan. Karl: iiijtn. här; kapt. ", 8 1704.
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BaJiniiaii {l^oruian). l.oi-fiis: löjtn. \"id Västgöta standsdragonLT".

kapt. här 1716: konfinn. fin. ' ^ 1718.
'

Crcutz, Karl: greve: lojtn här i maj 1705; konfuni. fm-. =-
,1 s. a.:

kapt. ','j 1709; fangen s. <i.: hemkom till Mnland i maj 1722:

transp. till .\bo läns inf.reg":te s. a.; transp. till Nylands drag.-

reg:te; majors karaktär; avsked -'g 1736.

Coijct, Gustaf \'illifliii : frih.: kapt. här -\ n 1701: konfnni. fm.

4/i 1702;' major vid Xorra Skånska kav. reg:tet ^'Io 1709;

slutL chef för Upplands tremänn.regitc t. f. -''/4 17 12.

Dessciii {Dessi/i). Aiigi/sf }'rcdrik: löjtn. vid -^nkedruttningc^^

Livreg:tc t. f.; transp. hit '^,1. 1704: kapt. löjtn. -',3 1705:

stnpade i slaget vid kVaustadt ^,2 1706.

^^o)i DiecL-Jiiaji, (iiistaf Johan: kapt. här --Vn 1704: avsked i mars

1708; kallas 1734 överste.

Douglas, Vilhcliu: greve; löjtn. vid Skaraborgs reg:te; transp. liil

'-/ii 1704: kapt. -'/; 1705: gen. adjLit. vid Rchnskölds arme

1706; fången 1709: hemkom 1722.

EiseinnLJiorr, (lorau : löjtn. vid Tyska Li\rcg:tet i 4 ar; kapt. här

-5/i 1704; kf)nnrm. fm. '" s. ä. ; avsked '',-> 1705.

-iOfi l\.)igelhaidi, I 'ilhclvi GcrJiard : löjtn. vid Södermanlands

rcg:te; kapt. här ',5 1712; konfirm. fm. "' n s. å.; ryttm. vid

Änkedrottn. Livreg:te t. h.
'

',
i 17 13; konfirm. ini. '^!^, 1716: kapt.

vid Livdrag.reg:tet -",0 1718: avgick i okt. 1721; shitl. ö. 1.

avsked med överstes karaktär -'"'4 1762.

Fischci\ Joakini Kristoffer: f. 1Ö88 i Pommern; regkvm. vid

Isarthska drag.reg:tet; kapt. här "3 1718; dod '^j 1720.-

Jlaiiell, adl. ijjtj von IIcuelL Andreas Joakim: ka})t. vid Upplands

. stånd.sdrag.reg:te; transp, hit ^6 1716; transp. till Västgöta

fcmmiinn.rcg:tc t. f. "•^ 1718.

Hcdcrskold före adhmdet Ilook. Karl: löjtn. vid Söderm. reg:te:

kapt. här '75 171 2; konfirm, fm. -''/n 171 2: avsked ''/s i/i^

: emedan han pa till honom avgångna ortler sig ej infunnit

vid sitt kompani ; majors karaktär '^,1 1721.

Ihld {Htldt), Reinhold: f. 16S3 i Uifland; löjtn. vid Benderska

drag.reg:tet '''/i 1712; kapt. 'u 1714; transp. hit 'Vj 171^:

kv'arstod till reg:tcts reducering 1721,

' Knl. Coijcti journal (.(Juciuu-isti-rit. K:iri>l. krii;. \^-^g\>. X^ skulle luiii blivit

k;ii-)len h;ir 5 ,1 1700 och fält ki.ntinii. fm. '?
j 1702. — Po ov;\n aiifiirun data

aro enl. liksro^istratiiret.

• - Knne^ och rililstruin oniniimna en knpteii 1'ctcr joh.an Fi-chcr vid .Ictia

rct':tc.
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Jloni af Amimii-. Svante: frih.: fänrik vid ^"cn.le>jt)i. JV v. Liewens

inf.rc^:te i Wisniar; löjtn. liar 1702: kapt.löjln. '
., 1703; kapi.

" s 1704; fangen 1709; hemkom ^ 5 1722: pkicerad \-id Bo-

luisläns drag.regne ">
f, s. a.: ö. ks ranj^ -"'

-; s. a.; slutl. major

vid Jönköpini^s rcg:te: avsl-ced '^ 1743.

Uook se Hederskold.

jnitsen. JoJian Petter: fänrilc vid furstk Ilolsteinska drag.gardet

'5's 1714; konfirm. fm. 2 12 febr. 1715: löjtn. 6 16 april .s. å.;

kapt. här -"^,6 17 iS.

Kaiiterberg, Hans: k'apt. vid Västmanland.s reg:te 1703: transp.

hit 3/1 1707; major vid Adelsfanan * 10 1709; död ^',9 1721.

Keri {Kerrij) Xikolans josepJim: greve: löjtn. här -^ n 1700

konfirm. fm. +i 1702: Icapt. s. ä.: -'i' 1703 kommenderad
med manskap av reg:tet till ryska gränsen.

Kielliiian. Karl Lorens: korriCtt h;ir '-\, 1704; konfirm. fm. ",3

s. a.; löjtn. -',
^ 1705: regkvm. ''lo 1706; kapi. '5 1707;

fangen 1709: död i Solikanisk -"
j 171 2.

Koek. Johan: kapt. vid Sk-anska västra reg;tet: transp. hit '-
^

1712: konfirm. fin. -"' n s. ä., uppgives i denna fm. hava \arit

löjtn. vid Smalands kav. men återfinnes ej där.

^jon KurselL Kristoffer Ktt^^elhrekt: kapt. här \^ 1709: fangen

s. å. : genom konungens av Preussen bemedling befriad ur

fångenskapen 1717: reste "'12 s. ä. frän Tobolsk hem till

Livland: avsked -'?
. 1721.

Köster. Johan Herman: f. i Westfalcn: fänrik \ id Halländska

inf.reg:tet: löjtn. här ?,o 1716: k'apt. -
- 1718: avsked •'" u 1719-

Lappoiherg;. Konrad {Kristian) ValeJitin: f. i Verden; IcJjtn. vid

Pommerska drag.reg:tev: regkvm. här -"
.-, 1718: kapt. '" n 1720:

transp. till (.Österbottens reg:te (ad interim) 1722. \arifran han

fick avsked med majors karaktär -?
.. 1750: förnyelse därav^

'9/xo 1751: hade 1749 gjort byte med vice adjutanten vid

fortifikationen Andreas Bruce.

MaidcL Kredrif lllhehn: kornett ', s 1702: konfirm. fm. ' o ('".'n)

1703: löjtn. -',1- s. a.; konfirm. fm. ",3 1704; kapt. '3 (-^V)

1706; konfirm. fm. '-, i^ s. a.: fangen 1709: hemkom -^5

1722: majors karaktär ="
6 s. ä.: regkvm. vid Xorra skånska

kav. 1723.

Marschaleh. Johan j'redrik: löjtn. \id Wrdiska drag.reg:tei

'5/3 1705; kapt. --
< 1710: konfirm. fm. 4 15 juni 1715: fangen

1713 och 171 5: hemkom i juni 17 18: kapt. här '
'. s. ä.;

avsked --
' . 1719-
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Michaclis. Heniik: f. i J^rcnicii 1687; Icapt. här -'
; 1705; stupa',lc

i slaget vid Poltaxa -"
i. 1709.

Michaclis, /\fi'ir: löjtn. vid överste v. Scliwerins vär\ . drag.reL;:ir:

fången vid Stades övergång 171 J,; hemkom i maj 1713; kapt.

vid det i Wismar varande kav. -"
s 1715; fangen i Wismar

1716; hemkom i jan. 1717; transp. hit "
; s. a.; kon. fm. - •

.,

1718; avsked '-i
-. 1722.

Morman. Anton 7o/ian: drabant; kapt. här '",9 1700; konfirm. fni.

^''''2 1701; transj). till Skånska tremänn.reg:tet t. h. -•

j s. ;i.;

major '^/n 1709.

yöring, Panl: f. 1677; löjtn. vid Upplands tremänn.rcg:te t. h.:

kapt. här ''
s 1716; transp. till Alfsborgs reg:tc "',6 171S;

avsked --^ 8 1719-

OxeJiufvnd, (Joian: kapt. vid Jönköpings reg:tcs fördubbling;

kapt. här '', n 1704: fången 1709; död i Tobolsk '-'

4 1721

efter nära ', j ars sjukdom.

Oxchnfvnd. Kai-l: regkvni. '"
; 1 702; konfirm. fm. '

,, 1703; kapt.

" 8 1704; stupade vid Lemberg -"
,; s. å.

Petiacns. Gustaf: fänrik vid Västmanl. reg:te; löjtn. här '-' n

1704; kapt. + -, 1707; stLipade \id Toltava -'"
6 1709.

Radcki\ Daniel: kapt. här '^
5 1703-

von Roscnbach, Jivald Johan: lojtn. vid Li\reg:iet t. h.; kapt.

här 'Vi^ 1704; fangen; hemkom -'o 1723; avsked med be-

t}'gande av Kungl. AIaj:ts nådiga nöje öfver dess långliga,

trogna och redel. tjänster samt i fångenskapen och eljest väl-

förhållande -,(, 1723; var bosatt i Reval 1728.

vo)i Saldern, Albrekt: kapt. vid Östra skånska infreg:tet; transp.

liit som kapt. for de frivilliga vid Livkomp. 'V^ 171S.

Sass, Fredrik Gustaf: kornett här ^"10 17CO; löjtn. -' \z 1703;

konfirm. fm. " ;; 1704; regkvm. '-'
.1 s. a.; kapi. -',

,, 1705.

Se/tack. kapt. här '-\ n 1704.

Sclnniedeberg {Sc/iniiedlierg), Karl: löjtn. här -^n 1704; kapt.

"/3 1709: stupade vid Poltava "^ ö 1709.

Schnioll, Karl Gustaf: f. i Bohuslän; fänrik vid Västgöta fem-

männ.reg:te t. f; löjtn. här ? 1716; kapt. ^3 1718; avsked

3% 1719-

Sc/iroder, Johan Erik: f. i Pommern; kapt. här ^n 1700; kon-

firm. fm. ^i 1702.

Sinizon, Krik: serg. här: reg:tskomm. 1703; löjtn. 1706; konfir

fm. 'V" s. a.; regkvm.; kapt.; transp. till Norra skånska ka\

' reg:tct '-Vi.ä 1709; adl. 1717; död 'f'5 1720.

m.
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StOiki'i/>£'!'g- Mattias Kristoffer : löjtn. vid ^Xnkcdrottn. Li\Tei:^:U'

t, f.: kapt. liar =''3 1705: avsked ^-10 1706.

von Siröiuborg. Henrik ]^i///e/in: kapt. vid Slcanska västra

rcg:tct; transp. hit ""^
s 1716; konfirm. fm. ^'^'

:, 171^; avsked

3°;'9 17 19; adl '37 s. a.; slutL ö. 1. vid Österbottens

regrtc.

Trast. Petter: fänrik vid Xärilce-Mirmk reg-.te \.^ 1703; kapt. här

^j-Li 1704; avsked -»'5 1707: äter till Närike-X^ärml. reg:te som
kapt. ''/.i 1709; avsked ^9/.; 171 3.

rifvenkloit iWidfhloii, Ulfklon'). Henrik: konduktur vid fortifik.

^9^7 1713; lojtn. här s i;i6: kapt. ^'^ o 1718; avsked -^^^y

1719; livdrabant ^
4 1720.

von \'icken. Otto MlJiehn: f. i Västergötland; styck-junk-are; Uijtn.

här 3,s 1704; Iconfirni. fm. ''
s s. ä.; kapt. -",'7 1706; konfirm.

fm. "Vj* s- '1-; fangen 1709; hemkom ^-
^ 1722: majors

karaktär och placerad vid Bohusläns drag.reg:tc; (['06.

1728.

Weinigef Kasimir Mlheliii (Jienrik): f. i l^remen; k-apl. vid

1. Ikemiska drag.reg:tet; transp. hit -^ s 1716; konfirm. fm. ^'3

1 7 18; tjänade kwar till reg:tets reducering 1721.

Winterfeld. Adam fj/dvig: f. i Mecklenburg; löjtn. \-id Upplands

femmänn. reg:te t. h. "V/ 1712; transp. till Livdrag.reg:tct

^/'ir, 1 7 16: kapt. här -°'6 17 18; majors avsked '? n 1721.

Winterfeld, Gustaf: kapt. vid öv. Iljelms \'är\'. drag.reg:tc; transp.

hit 5
. 1 7 16.

]\'olt, Johan: f. i (iöteborg; löjtn. vid Barthska drag.reg:tct:

tran.sp. hit "^6 1716; kapt. ^,3 1718: avsked: komp. chef vid

Jönköpings reg:lc ^ , 1742; död l^ 1745.

Wulfklou ?,c Lffvenklon.

Wiistfelt, Gustaf: löjtn. \id öv. Hjelms värv. drag.reg:te '-»,'2 1709;

fangen s. ä.; r\'mde ur fångenskapen 1715: kapt. här ?,n 1716;

jägmästare i Xärike ^/s 1739.

Löjtnanter.

Anberg. jakob: fältväbcl vid Livgardet; lojtn. här '?
^ 1705.

Baldeao {/'a/Idou. I^a/ito:'ius). Augustin Sa;nue/: f. 1693 (1694) i

Stade: lojtn. vid Upplands femmänn. reg:te t. f.
'•

7 17 18; löjtn.

här '^ ,, 1720; placerad vid ( )sterbottens reg:te 1723; död ä

Mondola i l-^nland -"'.j 17S1.
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Barrij {JnJrri), 7oha/!: fodcrherre \id artilleriet; löjtn. här fon.:

koninier i/O.j; i Stockholm s. a.; mäj,!. den Joh. Harry, som
ble\- sele. kornett vid Norra skånska kaw "^ lo 170S.

Bcnk {Basi/i), yo/i(7u: f. i Uppland; fänrik vid \ ästmanland-,

reg:te; löjtn. här '5 1707; fangen 1709; lienikoni "5 1722:

ryttniästares rang (fr. ~'^.6 1722) ^,'s 1723; kornett.sindcln. vid

Xorra skånska ka\. s. ä.

Borgström, S':'e?i: löjtn. här '/'ö 1705.

Carlheim, Iliiigt (iitstaf: und.off. ; löjtn. ^^'n 1704 (niöjl. endast

kornett).

Christicrni)i (Clu-isttriiiii), jtfl/iau Jiriksso)i: fänrik vid Västnianl.

reg:te; löjtn. här '^ n 1704; anhöll 1705 o\w permission ati

slcöta sin hälsa.

Coijct, /'.rik liardoibcii:;: serge.ant; kornett här -^/^ 1704; konfnni.

fm. ^',s s. ä.; löjtn. 1708; stupade vid Poltava 1709.

Crojiacker. Karl Xikolaiis: f. i Göteborg; arklimästare \-id Ami-

ralitetet; a\sked ?, i \'j\()\ kornett här "/i s. ä.; konhrm. fm.

5 6 s. a.; löjtn. '^.'3 1718.

Elirenpohl se Pohl.

Ekhorst. Lorens: löjtn. förekommer '° 10 1703; Icommenderad med
manskap av regitet till ryska gränsen,

de ]'lon. jiilii/s {GiUi/is): f. i Östergötland; tjänt som furir vid

Ostgöta och Södermanlands tremänn.reg:te t. f. : furir här;

sergeant; kornett ", j 1705; löjtn. 1708; fangen 1709; hemkom
i juni 1722; avsked s'^'^ s. a.

Gcrcitt {Gcrcith). Mikael: f. [1687J ^ Treussen; korpr. \id Anke-

drottn. kivreg:te t. h.; kornett här s 6 1716; löjtn. "/3 17 18;

kaptens a\'sked '^ „ 1721.

Göding {Goeding). Olof: f. 1G95 i Uppland; fänrik \ id Up}^Iands

reg:te; lojtn. här -lo 1716; ka])tens a\"sked ^"V, 1719.

von Gröniiif^er. Karl Gndiuuiid: sergeant här 1703; kornett ^ ^

1706: konfirm. fm. 'V'^ s. ä.; löjtn. ",3 1709; fangen s. a.;

hemkom '^"4 1723; kajitens rang frän ^-'/i \']22.

I/ai/iilion. Tomas (enl. Ennes, friherre, aterfmncs ej hos Anrep);

f. i Norge; fält\äbel; kornett 2.2 1704; konfirm. fm. " 3S. a.;

löjtn. -^,1 1706; konhrm. fm. '^'j, s. ä.; fangen 1709: hemkom
i maj 1722; avsked med kaptens karaktär •. s. ii.

von Hartzen {Ilarsen, Harssen). Hans: f. [168S] i Östergötland;

kvm. vid Östgöta kav. -Vo 1711; kornett här --V^ 1712; löjtn.

'^/Q 1718; avsked ''/u 1722; transp. till Östgöta ka\-. 1729;

död ^-»A 1736.
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a7.'/'/a''- .M^^^olaits Tosc'pIi.'!s- : löjtn. här '^ n 1700; konfinn. fm. -»/i

1702.

Kio:< {C/00. Kloo) Mattias: f. i Skäne; Icornctt här -"
^ 1701 :

konfirm. fm. +/i 1702; löjtn. -'"i.; 1703; konfirm. fm. ''/s

1704.

Larson, JoJian Fredrik: löjtn. här '°,
5 1705; fången vid Poka\:a,

men rymde ur fångenskapen 1710: löjtn. vid Pommerska
drag.regrtet ^-/g 1710; kapt. -•,8 1712; konfirm. fm. -^^/s (7/9)

1715; fangen vid Tönningen, men äter r\int 17 14: majors

avsked -»/g 1719.

Le/nmiit, JoJudi Kristiau: f. i 13remen; kornett vid 2. Bremiska

drag.reg:tet; löjtn. här °
3 1718; kvarstod vid reg:tets redu-

cering 1 72 1.

/./VZ/c?,' .• fänrik vid .\nkedrottn. Li\-reg:te t. f. ; lojtn. här

-^Vs 1705-

Liii/!, 'Joakim Maithuc {LytJi): f. 1679; volontär vid \'ästmanl.

reg:te ^ 7 1703; sergeant "7 s. ä.; fältvabel -V^ 1705; regrts-

adjut. "*,
i s. ä.: kornett här 3° 3 s. a.; konHrm. fm. ^^ :• s. a.:

löjtn. '"/s 1709; fången s. å.; hemkom '"5 3722; a\'sked '"','11

1722; död -^ 6 1746.-

Mecnlös, Mattias [Gnstaf): kvm. vid Livreg:tet t. h.; fältvabel

här; löjtn. '^'ii 1704; stupade vid Fraustadt ^U 1706.

Mcijcr, Joliaii llciuik: löjtn. här '^ n 1704. Enl. en uppgift

skulle han ha\'a stupat som kapten 1706.

MicJiaclis, Petter: f. 169(5): i stiftet Bremen; dragon vid 2. Bre-

miska drag.reg:tet 17 10; förare 171 1; fången; fältvab. vid

Wismarska kav. karen 1713; kornett
'°

'. 1714; tjänstgjort i

Stralsund vid drabanterna; fangen 1715; hemkom i jan. 17 17

till Göteborg; löjtn. vid Västgöta tremänn.reg:te t. f. -^/j

1717; (avsked 5°
9 17 19;) transp. hit -V^ 17 18; avsked med

kaptens karaktär '"/i.- 1723; död i Finland '^,'3 1742.

Myriu, 'Joliaii: fältvabel; adjut. vid Benderska drag.reg:tet 25

juni 6 juli 1715: transp. hit -^,6 1718; löjtn. ^5 1719; transp.

till Österbottens reg:te -/a 17--^ kaptens rang '^6 1724.

Neuiiian {Xyuian). Ernst Kristoffer {Kristian): kornett här ''/s

1704; löjtn. '5 1706; konfirm. fm. '^ ^2 s. a.; fången 1709:

' l"n Kristian von Licho t^änt vid ISremisk.-i inf.ret^tet '^'j 1719-
- Hans cla[;l)ok 1703—1723. ic .\. (Juennerstedt, Karo]. Kr;-, da-b. II. iid. i.

l).i placcringflistaa 1722 for iio/idui innehåller en mindre gynnsam anteckning, torde-

böra franihiilb'^, att hans antriifHidc avskedsbrev innehåller vitsordet, att han »sig.

altid troligen, redeligen och \v;il förhnllit>.
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hemkom i scpt. 1723; avsked med kaptens rang- ^'
-, 172.;:

död i au<^^ 1733.

Orrhaiie se .\rrhauc.

PoJd, Anders jo/ianssoiu adkid JHu-ciipohl 1735; f.
'' n i6yi i

Halland; faltxäb. \id Halländska inf.rcg:tet: kornett här \"\(r.

löjtn. vid Smalands änterr^astar 171 : transp. hit "
3 17KS;

kvarstod vid reg:tets reducering 1721.

Rndcbtck. lomas Georg: fänrilc vid Jvronobergs reg:te 171 1; kiitn.

här
-'

'j 17 12; transp. till Smalands kav. '' s 17 14.

Köhaiinunr, Xils: f. 1683 i Västergötland: löjtn. vid Svenska

Livrcg:tet till fo^: transp. hit =, „ 1716; avsked '', n 1721.

ScJiiäcJit^ {Scliiäckt, Schiecht, SchicJit). Peitci- Jakob: kvm. vid

Östgöta kav.reg:te ^ „ 1711; kornett "',, . 1712: löjtn. här -^
,

s. ä.; sele. löjtn. \"id (Jstgöta kav. '\s ('-/n) 1712: äldsta lojtn.

^"/i" ^713' konHrm. fni. '" n 1716; avslced -^^'/y I7'9; löjtn.

vid Ostg. kav.rcg:te.

Schiörs, {ScJiiortz, ScJiiörz) Leonard: f. i Xärkc; und.ofl". ; kornett

^-\,ij 1704; löjtn. '+
i 1706: konfirm. fm. ' \ ^ s. a.; fangen i

sept. 1709; h.emkom ='
7 1722; awskcd med kaptens karaktär

7 1.1 s. ä.; intogs pa \'adsiena krigsmanshus +2 1742; dt)d

'
-. 1746.

SeJtultze^ Johan Georg: f. 1683 i Stockholm: följde med till 15en-

der; löjtn. här " 1718: avsked -»"g 1719.

Stare {Staare), Jakob: sergeant: reg:csadjut. "'4 1703: kornett

^7 ij s. ä.: konfirm. fm. " s 1704; löjtn. -\
i 1705; fangen

1709.

Stenström (Stjeriistrum). Karl: löjtn. här ^, i 1702; lämnade reg:tet

utan avsked i juni 1703.

Stobaens, Seirrin: sergeant här: kornett '-',4 1706; konfirm. fm.

^^12 s. ä.: löjtn. 170 ; stupade vid I'olta\'a '^ ö 1709.

Strömfe /t, Kari Jak. 'b Johan: löjtn. vid Abo läns kav.regrti,-:

transp. hit 1709: fangen s. å. : enl. Ennes hemkom han frän

Vologda 1722 och tog avsked med majors lv'arak'tär.

Stnre. l'redrik: f. i Skäne; und.off. här; regrtsadjut. 'Vs 1704:

kornett -'/^ 1705: lÖjtn. j 1706; fangen 1709; hemkom i

aug. 1722; trans[). med kaprrs karaktär ffr. ='^,
o s. a.) till gen.

-

major Adlerfelts garnisonsreg:te -', s 1723.

Mrgin {]\'ijrin). Jonas: löjtn. här '-, n 1700; konfirm. fm. i

1702.

IVa/derström. Jiiik Georg: Icorneti \ id Upplands fämm;inn.reg't<'

t. h. '
' .) 1710: konfitni. fm. 25 mars 5 april 1715: löjtti.
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l;är {''=,' i) Vs 17 16; avsked *'$ 1719 med kapt. karaktär.

]l\ri//, Jonas; f. i Sninkand; löjln. här; ibjälstucl:en av kornett

G. V. Sass 7/7 1702.-

Anluitic {OrrJianc), Johan Adolf; underf)-rverkare i Landskrona

1697; löjtn. här '' 1701; konfirm. fm. -»/i 1702; rymde frän

rcg:tet i I.ithauen i aug. s. a.

ÖniCiCVigc, JoJiait; löjtn. här; förekommer 1704; konfirm. fm.

^^D 1705; uppgi\'es av sväqern F. C. Ramfelt \ara den äklsta

av sönerna ()rne\vinL:e och hava bhvit r\'ttm. vid Adelsfanan.

Kornetter.

Alsing {Ahhing), Baltzar: f i Bohus län; förare här; kornett '^

3

17 18; stod kvar vid reg:tets reducering 1721.

Baggo, Erik Lorens: kornett här -'4 1705; förekommer redan 1704.

Bartholiii. JoJian Sort : fältväbel här; kornett ^^/xo 1706.

Beck, Petter: kornett här -\'i 1706; konilrm. fm. '^/u s. ä.

Brnse. Johan; und. officer hiir; kornett; fangen 1709; d'ö6 i To-

bolsk '^6 1718.

Brusell, ]\'tter: sergeant; kornett '/j 1707.

Brannarc^ Anders; kornett; förekommer -"/i« 1703 i kommenderad
med manska]) av reg:tet till ryska gränsen.

Broijer (Breijer), Henrik Kristian: f. i Stockholm '-t'j 16S3;

förare här ','5 1704; sergeant '*;'4 1706; Icornett 'V3 1709;

fången s. ä.; hemkom '^/j 1722; löjtn. vid Jämtlands reg:te

"/12 1723, (enl. egen uppgift =^,0 1722).

Cedeirrant::, Kari Gustaf; kornett vid överste Ilastfehrs reg:te;

transp. hit ^ 6 17 16; död före ^3 77 iS.

Coijct^ Nikolaus Cronacher : kvm. vid Norra skånska kav.reg:tet;

kornett här ",3 1718; löjtn. vid Upplands tremänn.reg:te t. f. 171 .

Coijet, Petter Julii/s: k-\-m. vid X. skånska kaw i dec. 17 16; kor-

nett här ^A:, 1718: löjtn. vid Upplands tremänn.reg:te t. f.

'3/, S. å.

Docke, J-irasnius: fänrik vid Bergsreg:tet --,'9 1715; transp. hit '^s

1716; d:o till \'astgöta tremänn.reg:te till hasL 171 ; avsked

3'V9 1719-

Ehrenborg, Rickard: kornett här ^""/o 1700; avsked ''^, n 1703.

' Kun det v.irn sanuua person som Jonas Wiirin hiir ovan?

•J—i:><j77i. J':-r.uvi/!is,\'r!s.\- tidskrift. IVtii.
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Ekcnstieii, Kristian Ludvig; kornett här '4/, i^qö; konfirni. fm.

'V^-" s. a.

EspJioli-, Kristojfcr: f. i Skaiic; förare' vid Livdrao-.rei;:tet; kor-
nett här -^Vö 1718; stod kvar 1721.

Gaddc, ToDias ]'ilhelin: furir här 1704; fältväbel; kornett -t/-

1707; stupade vid Poltava -^^6 1709.

GcrsdoiJ]\ Johan Kristoffer ; k-ornett här '/a 170S; transp. till

Upplands ständsdrag'.reg:te ^,'7 17 13.

Geting (Gieting), Jonas; f. i Stocldiolni 1686; sergeant här ^3'.;

1716; fältväbel 1717; kornett ^V^ 1718; tillfångatagen av rys-

sarna i Norrköping 17 19; hemkom. -'Vs 17-2; avsked 5,e s. ä.

Goggstedt, Anders: foder herre vid artilleriet: kornett här 1706;
fangen 1709; död i början av ar 17 13.

GorÅ; Ulnk FredriJc; und. officer här; reg:tsadjut. Vi 1706; kor-
nett ^Vio s. ä.

Grund {Gm il dt), Mattias; fältväbel här ^^3 1717; kornett Vs 17 iS;

stod kvar i/ji.

Hellensiierna, Sven Gabriel; volontär vid Livdrag. reg:tet 171^:
rustm. s. ä.; kornett här ^^/e 1718; transp. till Smalands kav.-

reg:te 1731; d:o till Jönköpings reg:te 1741 samt 1753 till

Kalmar regrte.

Hielting, Johan; sergeant här under 3 år; kornett "3 1704;
begärde och erlioll avsked ^9,; 1705 för ålder och bräcklig-

het; hade tjänat uti 32 ar sedan 1672 som r}-ttare, dragon och
soldat; äter i tjänst som löjtn. vid Xorra skånska kav.reg:tet

1709; avsked 1713.

IIillebraiuL : kornett här; bortsnappad av voloscherna ^^',z

1703 ; avsked ^'3 1705.

von Heffinan, Johan Georj^ ; volontär vid i. Brcmi^ka drag.reg:tet

1704; mönsterskrivare Ai 1709; fältväbel ^7,0 171 2; fangen
'9/5 i;i3_i3,^^ j^j^^. reg:tsadjut. "/ö 1714; åter fången -^^n

17 1
5— 'Vi 17 17; kornett vid Upplands femmänn.reg:te till

häst ^Vö 1718: transp. hit V" 17-^0; avsked med lojUKs ka-
raktär ^7',^ 172 I

.

Höhn (l/öm), Didrik Jost ; f. 16S5 i Hannover; dragon: fången i

Tönningen; f.iltväbel ^6 1716 vid kommandot pa Ruden (Ver-
diska drag.regitet); kornett här '3.,_, j^^ig; ^tod kvar 1721.

Kurek, Knut: frih.; kornett här 5/1. 1704; fänrik vid Västmanl.rc^rte
s. d.

Lemke ; kornett här 170 ; kommend. till Uitland 'V0 1702.
Lindgren {Lindegren), JLittias; f. i Jönko])ing; kallas hos Jannes
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ocli i Krigsarkivets llandl. rör. fångarna i Ryssland för Lund-

<Tren; förare har: sergeant; kornett; fangen 1709; hemkom

-3/5 1722; avsked -'o s. å.

Liudstroin, Liuiiarf: serg. vid Kronobergs reg. '' 10 1700; kornett

här V" s. ä.; löjtn. vid Skånska tre- och fenim.ieg:tet t. h.

'/ö 1701; ryttni. där 1709.

/,//.;, jockiui: kornett här; konhrni. fm. -^n \'jO<^.

Lockman, Karl; förare vid överste AluUer v. d. Liihnens drag.-

rcg:te; kornett här ^'/j 1705.

Jjdidgrcn se Lindgren.

Mahnstedt, Hans: f. i ]\Iahnö; kornett liär 1709; fangen s. å.:

heml:om 7/5 1722; pkacerad vid gen.major AdlerfeUs garni-

sonsreg:tc med löjtn:s karaktär -', s 1723.

Pytizuian {Preiiiziiiart). Jonatan; kornett här '/n 1700; konfirm.

fn). -»/i 1702; stupade vid Pultusk ^'/4 1703.

lloscnciantz. Jakob: kornett vid Skånska tre- och femm.reg:tet t.

h.; transp. hit ",a 1704 [lojtn. :].

Roscnstcdt, imicOrand; kornett liär; konfirm. fm. •*/x 1702.

RotkircJi, Fredrik; tjänat sedan 1701; kornett 170S; fangen 1709;

hemkom -Iz 1723: avsked med l:apt. karaktär --/s s. å.

RudolpJi {Rudolplii), Hans Henrik; kvm. vid Norra skånska kav.-

reg:tet; kornett här -^'6 1716; avgått före 1721.

Stackclberg, 1'iedrik: kornett här; fangen 1709; död i r}'sk fån-

genskap ^'/g 1719.

S/eg/ing, Patrik Henrik: kornett -=^/u 1 705; avsked 4/5 T 707.

Sioartz^ Zakarias; f. 16S5 i Manheim; falt\äbcl \id svenska Liv-

reg:tet t. f.; kornett här - 6 1716; avsl-:ed ^'Vo 1719.

Tanson^ l^ars: korpral \'id överste Horns reg:te; kornett här Vs

1706; stupade \-id Toltava -"/e 1709.

Tott, Otto; volontär 17 17; sergeant här; kornett Vi 17 'S: stod

kvar 1721; avsked med ryttm. rang -^/s 1732.

Öhrberg, Jolian; furir här 1702; fältväbel 1704; regadj. -'/^ 1705;

kornett "»/i 1706; konfirm. fm. '^/i2 s. ä.; lojtn. \-id Norra

skånska kav.reg:tet -''.2 1709.

Rcgemcnts- och skvadronspräster.

Pergsteen, Knnt : magister; reg:tsprast här 1702.

Pocknuni, Mickel: f. 1690 i Halland; skvadronspräst iiär 17 16;

konfirm. fm. ^, , 1718 med turberäkning frän '^''i 17 17.

Collin, Snno; reg:tspräst h:ir -'/u 1705; faiigen 17CA9; hemkom





AlOO Skånska ståndsdrag

Ecnqvisi, Pttnts: skvadronspräst 1702.

InsnlcDidcr, Nikolaus: f. i Värmland; r.eg-tspräst liär 1716; fm.
^^3 1718 med konfirm. frän '^\ 1717.

Krook, JoJian: efter iS ars studier vid skola orh Uppsala akade-
mi reo:tspräst här ,2 1716; transp. till Smalands trcmänn-
reg:tc t. f. ^"/i 17 17.

Rolander, ; magister;] förekommer som präst ijänstg. vid

reg:tet i början av 1700-talet; möjl. den Anders R. som sedan
blev reg:tspräst vid Xärike-Värmlands tremänn.reg:te t. f.

'?/6 1707 med konfirm. fm. ^-/s 1708.

Wahlbojii^ Tomas: skvadronspräst -\ 2 1707.

Regenientsauditörcr.

Bratt, Jonas: reg.auditör här ^7'i 1707; k-om med till Bendcr,
där han deltog i kalabaliken; förde hem till Sverige den sjuke

överste And. Leijonhjelm 17 14; slutl. överkrigskojnmissaric.

Bodde 1728 pä Rottneros i Värmland.
Rydijian, Johan: reg:tsskrivare här; gjorde auditörstjänst 1702;

reg.auditör "/s 1704; av.sked '7, i 1-07.

Schviidt, J\tti-r: f, i Lifland; auditör \\å. Iknderska drag.rcg:tct

^,'4 17155 reg:tskommiss. och auditör här -'/ö 1716; avsked '7 i,

1721.

Regementsfältskärer.

Harttyampff. JoJian Melcher: f. i Lifland; rcg.fältskär här 17 14:

konfirm. fm. -^ e 17 16; tjänade till reg:tets upplösning 172 1.

Miiling, Johan Mickel: f. i Schlesien; kom 1695 till Sverige och
examinerades till stadsfältskär i Gävle; reg:tsfältskär här 1702;
transp. till Guvernörsrcg:tet i \\'ismar 1704.

Rockman, Karl: f. i X}köping; rcg.fältskär här 1703; dog i Po-
len omkring är 1707.

Regementskommissarier.

Appall. lonnes; reg:tskonimissarie här 17 14; avgången i mars 17 18.

JIammarl>er<-, Anders: f. i Halland; mönsterskrivare vid K. Li\--

skvadr.on; rcg:tskommissarie här °
., 1718; kvarstod till regrtets

upplösning 1721.

Hoffman, Xicolas: mönsterskrivare vid \'äsLmanlands reg:tc:

reg:tskommissarie här 1706.

Schm/dt, Petter: (se regrtsauditörcr).

Sim:.oj!, Erik: rcg:tskonmhssaric här 1703: (se kai)t.).





Västgöta ståndsdragonregemente
(det s. k. prästeståndsdragonreg:let).

(C. b. X. iS i K. Krigsarkivet.)

Av

E. Leijonhufvud.

Kegementet uppsatte; 1703 av adeln, präs'erskapct och hainniarpatronernn, i

Niirike och \'äniiland 1600 nian), men erhull först 1706 en överste såsom chef.

Dittills Rirdes beialet av majciren vid reoilet. 17(0 -",'-—171- ""
-• voro 2 skvadro-

]ier förenade nicd ISohuslan^ dra^^nnbataljon till ett reg:te under njelkes iK^fal. Med

undantag av ]i\sk\adionen. som någon tid av 17 12 stod inuler V)efal av general-

löjtnant Nieroth i Finland, användes reg;tet inom det egentliga Sverige och pä

dess gränser 1716 erhöll det namnet \ ästgöta 5tändsdragonrcg:te. \'id general-

mönstring "1 1717 understacks detsamma under det \ar\-. I.ivdragonreg:tet.

(6 kompanier.)

Regementschefer.

Ilåiil, Karl Gustaf: fänrik \id Livg^ardct 7\ 1696; livdrabant ^ \

1700: korpr. '-*'9 s. ä.; orcn.adj. '-,'i; 1703; överste här "'5 1706;

löjtn. vid Livdrabanterna ^ n s. ä.; slutl. riksråd och greve.

Rauisvard. Anders: adjtitant vid Livdrabanterna /'n 1700: över-

ste -här "ii 1706: tr.ui.sp. till Adelsfanan "»/u 170S; avsked

Ws 1727.

BJelkc, Turt': frih.: kornett vid Livreg:tet 1674; löjtn. -»/s 1675;

kapt. löjtn. 1676: begav sig- efter slaget vid Landskrona 1677

till Frankrike, där han tjänade sig upp till brigadjär; överste

här 7
'10 1709; konfirn). fm. -•, n 1710; var enl. dcf. komnKS

order ^^'s s. a. tilHka överste vid Bohusläns dragonbataljon;

'

den '^"^Ij 17 i 2 tlck Västgöta ståndsdragoner <i'g{iw chef (se

Sparre); landshövding i Stockholms län -','4 1714.

Sparrc, Axd: frih.: major vid Västgöta tremän. reg. t. h. '-V4

1701; öv. löjtn. vid Skånska tremän. reg. t. h. '-'/n 1709; över-

' Pa grund av att de 12) kompanier av ståndsdragonerna, som kamperade \id

liohusgransen. skulle -tota tillfammans med liohusläns ord. dragon-kvadrun ueii

d.irmed hiUla ett Tce:te.
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ste har 3';'., 1-12 Iconfirm. fui. (hndc av senaten ^.'^ s. å. för-

ordnals till chef för Upplands treman, t. f. vilken utnänmin,;

således liärigenoni annulerades).

Överstelöjtnanter.

Posse av Siii'y, Maurits: frih.; r\'ttni. vid \'äst[^. treman, reg. t. Ii.

V9 1700; transp. till Livreg:tet till häst 'Vio 1709; gen.adj.

hos gen.löjtn. Spens -','':; 1710: öwlöjtn. vid Upplands trcm.än.

reg. t. h. 5/2 1712; konfirm. fm. '^,0 s. å.; transp. liit '^/lo s. ä.;

konfirm. fm. -7,'^ 1713^ transp. till Upplands ständsdrag. ^^\-

1716.

\Vitii)tg, h^abian Cotilich: s}'nes 17 16 hava varit öv.lö)tn. med kon^.-

pani här; sek.öv.löjtn. vid Bohusläns drag.reg:te 17 17; överstes

rang -"/i 1720; åoA -'',10 1722 i Adelsö s:n.

Majorer.

Kruse av ['ercliou, Karl Gustaf: frih.; tjänat sig upp frän menig

till kapten vid överste Weinholtz fjohusläns dragonbataljon:

major här -'"/^ 1703; konfirm. fm. -^'Vi^ s. å.; kommenderade

reg:tet till dess Ilard blev chef: öv.löjtn. vid Bohusläns dragon-

bataljon ^Vo 1709: ^o<\ '5 3 17 10.

Rosenhane, Geor;^ Gustaf: frih.; li\'drabant '+,'9 1703— 170S; major

här; gen.adj. vid finska armén under gen. löjtn. Xicroth ^"/s 17 10.

Virgin ( J^e/gin), ]nruliard: \olo;'itär \id o\". Soops värw inf. reg:te i

Riga 1690; f:Utväbel 1697; löjtn. vid gen.major v. Schlippen-

bachs vär\-. dragonreg:ie '/- 1700: kontlrm. fm. ^yi i;-oi:

kapten '5, o 1702; k"onnrm. fm. -'"/é 1707; fangen vid Poltawi

1709; ="/ii s. ä. utväxlad; kapten vid Livgardet '''/i- 1709;

major här -», 3 1713; kontu-m. fm. V4 1714; transjx till Skänslca

ständsdrag. ^/u 17 16.

Regcmentskvartermästare.

Ekman {Eckman), Erik: kornett här '?,i2 1709; re<^]-:vm. ^',2 1710:

transp. till Bohusläns drag. bataljon; kapten ''','3 171 1; senat.

fm. =Vii s. ä.

GyllenJiaal. Leonard: volontär vid \'ästgöta femniän. reg:te t. f.

1706; korjir. 1708; sergeant vid Skaraborgs reg:te; kornett

här '''^,'s 171 1 : regkvni. -Vi 1713; kapten vid Alvsborgs reg:tr

'V9 171^-

Raöbe, Samuel; regk-vni. '-/.^ I7<^9 ('^^ kajitep.er).
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Regementsadjutant.

Miiigi'//, JoJiaii; trunipetarc vid Södra sl<ånsl<a ka\-.rcg:tet ','4

1 7 10; avsk-cd '',3 17 1 3 (enl. en annan uppt^ift sergeant har

17 1 2); faltvabel har 5/., s. å.: re^^adj. ''•,;- 17 13; senat. fm. '^,'9

s, ä.; kontirni. fm. "-^Ui s. å. ; Icornett \id Smalands kav.reg:tc

'3/i2 1716.

Kaptener.

Daiiltpil^ Ilcnnk: dragon 1670 vid l^ohusläns dragonbataljon;

korpr. 1672; und. officer; fänrik =!>, 1695; löjtn. -^/4 1700;

kapten här -^^/i_- 1703; stod 1717— 17 19 som volontär \id

Bohusläns drag.bat; avsked med majors rang 3^',, 1719; död

1735-

r.kcyccn, Piiter: fänrik vid Bohusläns drag.bat. ^^Iz 1692; löjtn.

^/g 1700; kai)ten här '/c 1703; konfirm. fm. -^",'12 s. å.: avsked

=^V" 1711-

Gccic {Gethr), Karl Gustaf: volontär pä fortifikationskontoret

1705; volontär vid gen. löjtn. Skyttes värv. reg:te i Riga 1706;

sergeant; adjutant vid 15jörneborgs reg:te i ^litau 1707; fänrik

vid Åbo tremän. reg:te t. f. 'V4 1708; löjtn. här "'V^ 1710:

sclc.kaptcn '"^o (-°i2) 171 1: konfirm. fm. '-/4 1717; transp. till

Livdragonerna 1718.

GyllcuspaiTC. Xils: fänrik vid Jämtlands drag.reg:te 1 688; löjtn. ^'/j

1702; kapten här -^'^,12 1703; ätertrarisp. till förstnämnda reg:te

'/12 1709; död 3'/,^ 1 7 10.

///?>;'- (//('/(;'), Ptttcy. kapten här; död J'/i2 1711.

JmigJi {adl. Cedii-sparrc), Ptr; regkvm. vid Västgötadals regrtc

^Vg 1709; ka])tenlojtn. här '"/s 1 710: förde befälet över liv-

komp:t i Finland: överadjutant vid iinska armun V3 ^/ii

Nieroths fm.; senat.fm. -'/ö 1712; konfirm. fm.
' V9 1716;

öv.löjtn. \id Karelsiva ka\'.reg:tet.

IJllic av Aspciias. jolunii lloicdikt : volontär vid ::grefve Lewen-

haupts reg:te 1700; korpr. 1703; kvarterm. 1705 ; reg. adj. vid

Närikc-\'ärmlands reg:te "/ 2 1711; löjtn. vid \'ästerbottens

rcg:te ^,'10 s. a.; adjutant vid värmländsk'H armén '-/lo s. ä.;

kapt. här -'7 1712; transp. till Livdragonreg:tet "Vi^ 1716.

Lillji\ Jirik: löjtn. \id Jämtlands dragonrt:g:te; k-aptcn här; kon-

firm. fm. ^Vij 1703: avsked '^,6 17 10.
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Moigcll, Krisiiaii Ilciirik: mönsterskrivare här 170S; scr_L,^eaiit i

maj 1710; -/9 s. å. gått över till iMiiland ined livkompit;

kornett =V= 171 j. löjtn. -'74 1712; senat. fm. '3/s s. a.; kapt.-

löjtn. -'/s 1712 senat, fm.; kapten .^^z
i 1713; avsked 7/1 1717.

Rabbt\ Samuel; löjtn. här ''V5 1705; regkvm. "/g 1709; kapten

-»A 1710; transp. till Livdragonreg:tet ^Vs (Vs) 1712; kontirm.

fm. ''U 1714; död i maj 1716.

Ramzell, jfo/iaii; 1685 begivit sig frän Sverige till Danmark', där

han blev soldat vid prins Kristians regrtc; 1687 med fursten

av Wiirtembergs rcg:te beordrad till England i kon. Wilhelms
tjänst; serg. 1690; fangen i Dixmuiden av fransmännen 1694:

tjänat 9 är som volontär i Frankrike; kornett här "'/s 1705;
löjtn. 'Vi^ C'/o) 1709; kapten ^^!^ 1713; avsked /j 17 15.

von. Ri/ffiiian, LtonJiard Gottfrid: kadett hos Hans Maj:t ax-

Preussen 1697; förare vid Kronprinsens garde 1699; adjutant

1700; grenadjärlöjtn. 1703; kapten vid överste l^ielkes drag.-

reg:te, som uppsattes för furst Rakoczi i Polen 1706; ryttm.

vid Konung Stanislai Pivreg:te 1707; kom till Sverige 1708;

sek. kapten här ="/ii 171 1 med lön ifrän '^8 s. a.; ryttm. vid

Västgöta tremänn. reg. t. h. Vr- 17 17; avsked '7.3 1720.

ScJiildt, Georg Gustaf: korpral här 1703; rustm. 1704; serg. 1706;

kornett 1709; löjtn. '^6 1710; kapten ^^/s 171 1; avsked 1717.

Uggla, Lotnait {Leovard): kornett; kapt. löjtn. '% 17 lO; kapten:

avsked ^V' 1713-

Löjtnanter.

Bahrman {Boruian), Lorciis: korpr. här 1705; rustm. 1709; ser-

geant 1 7 10; kornett ^70 s. ä.; löjtn. "/s 171 1; kapten vid

Skånska ständsdrag.reg:tet 1716; kontirm. fm. S'3 \-j\^.

Cabhe {Kabbe), Petter: volontär vid Livgardet i nov. 1708; furir

(1709) i nov. s. ä.; sergeant här (17 10) i okt. 1709; kornett

'Vö 1710; löjtn. ^Vs 171 1 ; avgick frän reg:tet 7/^ 1717; kor-

nett vid Upplands ständsdrag.; löjtn. -'76 17 18; avsked -^^,'0

1 7 19.

Falck, ]\'iter Eskilsion; furir här 1705; sergeant 1709; kornett

=^2 1710; lojtn. ^'/i 1713; transp. till Xärike-Värmlands reg:tc

'Vs ^I^Z-: avsked med kaptens rang '3/, 1721. Uppgiver
själv, att han °/o 171 2 blivit ifrån sergeant löjtn. vid Xärike-

Värmlands tremänn. reg:te t. f.; fullmakten finnes. Se Xorden-
svan, Xärike-Värml. reg:tes hist. del. 2, s. no.

Gnjp, Daniel; fänrik vid Jämtlands dragonreg.; löjtn. här; kontirm.
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im. ^"12 1703; kapt.löjtn. vid Jämtlaiuls drag.regite; förekoni-

nicr i 1705 års räk(Miskaper.

(',rllt')iiiaal. AbraJiavi Rudolf: \'olontar vid Livrcg:tet till häst *;!

17 10; sergeant vid I)ohusl. drag.bat. i julis, a.; kornett /s 171 1;

rransp. hit /n s. a.; löjtn. -7/1 17 13; regkvni. vid Upplands

ståndsdrag.reg:te ",V 17 16.

llackersköld^ Börje: fänrik vid Svenska Livreg:tet till fot; löjtn.

här "/12 171 1 ; transp. till Livdragonreg:tet -,'5 17 12.

lltllbcrg, Johan: fänrik vid Jämtlands dragonreg:te; löjtn. här;

konfirm. fm. -^',1- 1703; transp. till förstn. reg:te 1705; av-

sked -/12 1709.

Ingelot::, Berndt Simon: sergeant här; fänrik 'V5 1705; löjtn. 5 ^

170S; ryttm. \-id St>dra Skånska kav.reg:tet ''In 1709; major

'7/2 1713; transp. till Xorra Skånska ka\-.reg:tet -^6 1720;

öv.löjtiKS avsked \'jl\.

Kall [Kahl), Didrik; volontär \id Anlcedrottningens Livrcg. t. h.;

fänrik här; konfn-m. fm. ^^"',12 1703; löjtn. 1709; kapt.löjtn. vid

Smålands kav.reg:te ,'9 s. ä.; sek.r)ttm. "V- 1710; d^^J ^'"l^

I7^S.

Klingenöcrg, Otto: fänrik vid Bergsreg:let; lojtn. här; konhrni.

fm. 3'Y,^ 1703; kapten vid G\-llenstiernas värv. dragonreg.

1706; fången 1709; henikouT '",3 1722; placerad vid Bohus

läns dragoner ^-^/ö 1723; majors rang -°/6 1722; avsked 'W
1723 med dubbelt underhall.

Lignoll, Johan: 1703 voiontiir vid Tx^ska Livreg:tet t. f. i 4 år;

1708 rest till Pernau, där han blev mönsterskrivare \"id över-

ste J. H. Schwengelns reg:te; löjtn. här -
'/n C^/ii) 171 1; senat,

fm. -"Vii s. a.; lön t. o. m. 17 16.

Lindh, Mattis: fänrik \id gen. major Ferscns reg:to; löjtn. här;

konfirm. fullm. ^^' n 1703.

Renat, Jakob Julius: korp. \id Västg. tremän. reg. t. h.; l-cornett

här; konfirm. fm. ^V'^ '^l^l'- löjtn. '-.'9 1709; död ;. 1712;

enl. en annan uppgift död före '''/ö i 7 10, då G. \. Meijer-

helm (se kornetter; utnämndes till löjtn. i hans ställe.

Reuter, lians: trumslagare \'\å Jämtlands drag.rcg:te 1667; ser-

geant vid överste A. Sparres reg:te 1674; falt\äbel 1681;

kornett vid Jämtlands clragonreg:te ^,6 1700; lojtn. här J'/'»

1703; död -jio 1 7 16.

Sahlo, Kristian; kornett vid Ingermanlänska drag.reg:tet -^ 3 1705;

löjtn. -^/j 1710; trans[>. hit -"/^ 171 1 Nieroths fm. till i april

17 12, då han blev kvar i Finland; kapt.löjtn. vid Ingermanlånd-
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ska clragonrc[;:tct ^Vo 1713; ryttm. vid Xylands ocli Tava^t-
hus kav.rei;:tc ^'/i. s. ä.; förste ryttni. "'Vs i;i6; konfinii. h.

Sjöl^cro-, Karl Gustaf {Pcttn-): volontär vid ]^crL;srcL;:tct i .Mai:;;

några år; kom 1703 i kungl. stallet och Lärde sig bcridar.--

konsten; korpr. vid Rchnskölds Livdrag. reg:le 1705; un.;.

officer 1707; fangen 1709 och av kalmuckerna såld till 1;.,.

sackerna; 1710 tillfångatagen av ryssarna och förd till Aloskwi:
rymde därifrån 1712; kom till Sverige 1713 och blev ''V s. .i.

löjtn. här; interimsregkvm. vid Adelsfanan ^^z-^ 1717; ryttn;

vid Upplands tremän. reg. t. h. ^=6 1718; avsked 30;,^ \~\^,.

Stjcrnelo, Nils: fänrik vid T\'ska Lixreg. t. f. -,'3 1700; löjtn. h;u :

konfirm. fm. -^Yi^ I703-

Utter, Ainltrs; löjtn. här ^ ^ 5 1703; transp. till IJohusläns dra<' bal
^^4 1704.

Korn etter.

Bagcr, Johan ]'ilhehii: tjänat här från bcg)-nne]sen: korpr. 1707:
uud.ofhcer; kornett ^^'i 171 1.

Betsack {Botsack), Fredrik: fänrik här; avgång, före ''-'o 17 10, da
han efterträddes av P. Cabbe.

hlirenrcutcr, Eilcrt: volontär vid Livreg:tet t. h. 1701 ; konduktör
vid fortif. kontoret; kornett här, konfirm. fm. -^Vi^ I703;transp.
till Smålands kav.reg:te 1706.

Kroiiich {adl. Krdiiuigssvärd), Zacharias: korpral här' 170^^

.
sergeant; kornett ^^ 17 10 (transp. till Bohusläns drag.batai

V? 1710-'); J^''j^:i- Vö 171 1 ; regkvm. ^73 s. å.; senat. fm. =" n
s. å.; konfirm. fm. ^4 1716; kapten ^7/3 s. a.; död '''. 1737.

Lchiuan)i, johan Kristian: kornett här 170 ; löjtn. vid Nylands
inf. rcg:te

-^'Z.. 171 1; senat. fm. ^V s. å.; stupade vid Storkvro
''V^ 1 7 14.

Mcijer, Karl: kornett här; avsked före -'^/i, 1709;
von Meljcrhchn, Gustaf Adolf: r>-ttare vid Ankedrottn. Livreg:tc

t. h. korpr. '/i^ 1706; kornett här 9„ 1709; transp. till Bohusläns
drag.bat. i ([cc. s. a. och löjtn. där '''

6 1710.
Möller, fokau: kornett här ^ ,, 1710; löjtn. vid Bohusläns drag.-

bat:n -'Vn 171 1; transp. till Livdrag.regrtet '\'-, 1712; konfirm.
fm. '7'-

1 7 16; avsked 'Vio s. å.

Mörten -:ren, Olof; född 1683: dragon vid Bolumlans dragoner
1O99; trumslagare här 1704; korpr. '-;

, 1707; und.ofiircr.
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Icornctr -"/i 1713; löjtn. \id Aiikedrottn. LivrcL;:te t. h. ^^/c

171 8; avsked ^'\g 17 ig.

A'<7/'/'(\ S\'//s: volontär här 171 1; k-ornctt s. a.; transn. till Liv-

draq;. reg:tet ^5 17 12.

Kudcj, IJaits: mönstcrslcrivare vid l^ohiisläns dragonbataljon i dcc.

1700; sergeant Iiär 1 703; k-ornett 170 ; löjtn. vid Bohusläns

dragonbataljon -'^,1 1710; kapten ^V" 171 1; konfirni. fm. V4

1 7 16.

ScJifpuer, AbyaJiavi: k\-artermäst. \id Livrcgrtct t. h,; kornett ^Vö

171 1 ; avsked V^o 1716; kornett här 1716; löjtn. vid Närike-

Värnilands tremänn. reg:te t. f. -^\r, 17 18: avsked-'^, 5 17 19.

Stjci-iniiiru, Olof: kornett här; konfirm. fm. -^',12 1703; reste 1705

olovandes frän kompaniet till Pommern.
Torpengren, Anders: volontär \'id Västgotadals reg:te; imd. officer;

fältväbel här -'/n 1710; gjorde adjulantstjänst vid posterin-

garna i Bohuslän s. ä.; kornett ^^/s 1711; senat. fm. ^''/n s. ä.;

transp. till ] ä\(.lragonreg:lct ^3/'i 1717; död '-'/u s. ä.

Uggla, Fredrik: \-olontär här; furir 170S; s. ä. Icommenderad till

Riga med rek-r\-ter frän \'ärmland; 1709 kommenderad frän

Riga med nägot manskap till Stockholm; sergeant s. ä.:

kornett 'V'^ 17 lO; avgick frän reg:tet \'i 1717.

UUmaii,' Lars: volontär vid ett a\' Västgöta inf.reg-.tena: korpr.

här 1706; und.officer; kornett -7/1 1713; löjtn. vid Smalands

äntergastereg:te -^°
i 171S; a\'sked i dcc. 1719.

JVrctinaii, Jakob: fältväbel här; kornett -','1 171 3; död '^^|^ (3/s)

1713-

Oljegren, Daniel: volontär h;ir; korpr. --/_; 1704; und. officer och

fältväbel 'Vii 1712; kornett '^s 1713; löjtn. vid Karelska

lantdrag:reg:tet -^/ö 17 18; avsked ^-^/^ 17 19.

Regements- och skvadronpräster.

Arenins. Gabriel: bat:s[)räst vid överste II. G. \on Buddenbrocks

re.g:te i Riga =\io 1709: reg:ispräst vid öv. 11. F. von Bec-

kerns inf.rcgte i Riga -"n 1710; transp. hit i juni 1712; avsked

Vs '^7'^?)', slutl. kyrkoherde i Xärj^es förs. i Abo stift V? 1719-

Floberg {Flodberg), Anders; skvadronspräst *'V- 17 10.

Flodijn, Sa/nnel; reg:tspräst ^,'1.-, 1709; senat. fm. -'",'.; 1710: transp.

till Li\dragonreg:tet ^','1 17 17; avsked -"Vi- 1720; k\-rkoherde.

jllogander, Andeis: antagen V'i 17 13; skvadronspräst 'V'5 '^7^i'i

kyrkoherde 1 Tensta i Uppland -'V- 17 18.
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Regemcntsauditör.,

Bnrgina)t. Didrik; notarie vid kämncrsrätlcn i IlelsiupTors ocli

därjämte förrättat postniästaretjänsten därstädes; auditor här

Vio 1712; transp. till Karelska lantdrag:rcg:tet ^V^^ i/ij-

Regementsläkare.

Pfeiffer, Krisiia/i; rcg-:tsfältskär här ^^\'o 1710; möjligen den Au-

g;ust KristolTer rfcilTer, som av Sacklén uppgives \'ara pa

Smal. kav.rcg:te, men som ej aterllnnes i dess ruUor.

PiDidt^ Kristian ; reg:tsfältskär här '^, s 17 13.

Regementskommissarie.

Floriii^ Gabritl; reg:tskoinmissarie '/'g 1716.

Regementsskrivare.

Biirgiiuiii, Didrik. (se reg:ts auditör).





A

Gottlands ståndsdragonkompani.
(C. 1). N. 19 i K. Krigsarkivet.)

Av

E. Leijonhufvud.

Då pä Ciottland icke fann= nac;on adel och därvavaiide ståndspersoner bestodo

av ett fatal kalkugnsjiatrorier. samt det ringa antalet magistrats- och lantstatstjänste-

inän utgiorde sin jirestatioii till^^ammans med allmogen, blev det huvudsakligen

l)iasterua, soni fing.) uppsiuta dragonerna, och de fi>rl;undo sig d. ^/e 1700 att var-

dera uppsätta en dragon mot villkor, att dessa dragoner finge kvaibli\-a pa ön, en

hemställan till vilken konungen d. "^.12 1700 lämnade sitt l)ifal]. Pa detta sätt

uppsattes av det föga bemedlade prästerskapet 42 (43) och av kalkugnspatrouerna

S dragoner, varigenonr bildades ett komjjani om 50 (51) man under befäl av i

kapten, I Uijtnant och 1 fänrik. 1721 anhöllo prästerna att, sedan krig^^faran var

förbli, befrias trän detta dragonhall.

Kapten.

SturtzciibecJic]\ Fredrik: född i Stockholm 1686; fänrik vid Alvs-

borgs reg:te '^'3 1710; löjtn. -^7 s. '^\ kapten hrir 3'^/i 171

1

senat, fm.; konfirm. fm. -,3 1717; scommenderat dragounernc

där pä landet (Gottland) och fcmb compagnier allmoge till

häst samt warct commendant pa fästningen Carlsvärd»; avsked

med majors karaktär '»/n 1722; död pa Slite 1736.

Löjtnanter.

hineviaii {Fi)inci)ia}i), JoJian; född i Visb}' '^''s 16S9; und.off. vid

von Schreitcrfelds värv. drag.reg:te; antagen till fänrik här

3'/i 171 1 ; senat. fm. 7/,^ s. ä.; löjtn. '"/s 1713 senat, fm.; konfirm.

fm. ''/n 1722; ord. lantmätare på Gottland s. ä.; död pä sin

egendom l)cclo i I-^ollingbo s:n (Gotthmd) ''".
j I75''>-

^Iichalki, Paul : fähväbel vid v. Schreiterfelds \ärv. dragonreg:te;

antagen till löjln. här ^'/5 171 1; senat. fm.
"

'^ s. ä.; konfirm.

fm. '^/n 1722; avsked i aug. 1713; löjtn. vid åqw enrollerade

allmogen (inf. stat) pä Gottland "/'s 17 14; axsked med kap-

tens rancr ' n 1722.
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Fän r il:.

Wé'S/0(.}, johan: tjänt frän 1704 till 1709, -da han blev fänr^cii \i(i

Poltava; sergeant här 171 1; taltxäbcl s. a.: fannk- 'v s 1713:

konfirm. fm. ^-*,'ii 1722; avsked samma dag.

Skvadronspräst.

RiiiJi, JoJian; hade i juli 17 13 utan ersättning i trefjärdedcls ar

uppvaktat \'id dragonerna pa Karlsvärd och kallas darfur

garnisonspräst.

Österbottens ståndsdragonkompani
vanligen kallat

Österbottens hjälp- eller civilbetjäntes och

prästerskaps dragoner.
(c. b. X. 20 p. i K. KriL;sarkive.)

Av

E. Leijonhufvud

Inom Öfterbotten, som denna tid intoj:,^ en självständig ställning gentemot

Finland, U[)p;atte5 1700 — 170I av prästerskap och lantstatstjanstemän ett sextiotal

dragoicr, som på sensommaicn 1701 sändes till (Jsteisjöprovinserna till gen.-ma-

jor Cronhiorts trupiier. men koit därpå ställdes i.nder gen.-major v. Schlippenljach-;

befäl. Kompaniet blev emelle:tid redan etter några månader lotaliter ruinerat av

ryssarna. Dcfensionskommissionen iK-fallde "'/s 1713, att standpersoner och präs-

terskap i C)sterbotten skulle er^ägi^a sina utlagor tor dragoners uppsättning till

överste v. Fersens (.t-ppl. st:,nds-)drag.rcgtes komplettering.

Kapten.

Ekcstubbc, Kristian Henrik; frän kapten vid Finska stånd.-^dragon-

reg:tet transp. hit 1701; förlorade i striden vid Errestfer -

',
u

1701 allt sitt :pagagie.; permission av \. Schlippenbach att

resa till I*'inland att i-muntera sig-; kommenderade kompaniet

till 'V^ 1702; sedan hans kompani blivit av ryssarna itotaliter

ruinerat), förordnad till öv.löjtnant för uppbadsmanskapet i

Nylands och Raseborgs län; kvarstod dar till i aug. 1713'

befälhavare fur allmogen pa Dal; öv.löjtn. '
'/ö 17 iS; avsked

3/9 1720.





é •

Finska ståndsdragonbataljonen.
(C. \). X. 20 b i K. Krigsarkivet).

Av

E. Leijonhufvud.

Uppsattes aren 1 700— 1701 a\ adeln, prästerskapet, civilstaten och stand-persotier

i Finland och jid Åland nied 4 kompanier, varefter liataljonen avgick till arniéca i

I istersjuprovinserna. I juni 1707 reducerades bataljonen enliLjt kiin^l. medgivande

d. '•'/j 1705, i det att de dragoner, -ou! uppsatts av prästerskapet, an\ände.s till Adlande

a', luckor i Ingernianlnndska varvade dragonreg;tet, och i juni 170S understacks

.'.lersioden av bataljonen under samma regue.

Överstelöjtnanter.

Kiioi-ri/ig, Stcffaji l'rcdrik : kom i tjänst soni korpral vid Hastfchrs

Karelska kav. -^70 1669; löjtn. vid \'iborg-ska dran-.re^^itet

-^/3 1672; kapt. vid Löschern v. Hertzfcldfs rcg:te --/'i 1677;

major; övdöjtn. och chef här ^/n 1700; död -'^,4 1706.

vo)i Berg, Arvid jo/iau: kapt. liär V'! 1700 kon. fm.; major -"^^

1701 Cronhjorts fm.; kontirm. fm. ', n s. å.; öv.löjtn. ^'Vs 1706

Alaidels fm.; död 1724.

Major.

Bcrgcinait, jolian Erik: krigskommissarie och fältbokhallare vid

gen.majoren Alaidcls armé '°/_; '704 Kamm.koll. fm.; major

Inir ^'i2 1706, skolande han liafva det Xyländska manskapet,

men kapten Lampeel behåller till sitt kompani det Tavaste-

husiska- (Maidels fm.); död 1710 och 'V^- s. ä. begraven i

Maria Magdalena k}Tka i Stockholm.

Regeinentskvart ermästare.

Danielsson, Jakob: regkvm. -5 12 1 700; konfirm. fm. ^'^^ 1701:

major vid Karelska fordnbblingskav.; major vid Karelska ord.

kav. reg:tet 1 i\cc. 1709; e>\-.löjt. där -'
i 171 1 Xieroths fm.;

överste och chef '/_, 17 12 kon. fm.
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Adjutant.

Lvidclöf, Karl Magnus (se kornctter).

Kaptener.

Ekestubbe, Kristian Hoirik; kvarterm. vid Nylands kaw : un i.

officer i 17 år; löjtn. vid ÖN.löjtn. Otto Zögcs skvadron ^

1700 Wcllingl^s fm.; kapt. vid det ur Abo och BjörneborL^s

län utgående kompaniet av ståndsdragonerna 9/i 1701 kincl^-

hövding J. Hurcs fm.; konfirmation med transport till Öster.

bottniska hjälpdragoiK^rna s. a.

Lavipccl, Petter: kapten här "Vio 1705 Maidels t"m.; transp. til:

Finska ]antdragonreg:tet '^,
r ('^'.;) 171 1 Xieroths fm.; niajiT

där '^'\'ii 17 17; avsked ''',9 17 19.

PeltJuisen^ Lönns; kapt. ^'V9 1701 ; konfirm. fm. ^.n s. ä.

Löjtnanter.

Berg, Alexander : sele. fänrik vid N}'lands och Tavastehus läii>

infanterifördubbling Vi 1701; löjtn. här -'','j 1701 Cronhjorl<

fm.; konfirm. fm. ^'n s. a.; död i a[)ril 1706.

Bi/dstéen, Daniel; löjtn. här ^ ^j 1700 kon. fm.: i brist a\- \"ttcr-

ligare befordran k\'arterm. vid Nylands och Tavastehus län^

kav.reg:te ^^'/ö 1706; reg:tsadjutant där -'V3 1707; kornet'.

^^iz 1709; slutl. kapi. med majors avsked ''j 1721. Tre gånger

fången och en gåni, utförd att ihjälskjutas.

Ekeqvist, Anders: kornett här '-'''o 1700 Cronhjorts fm.; koniirru.

fm. 7/g 1701; löjtn. vid ö\". löjtnantens kompani -',4 170')

IMaidels fm.; död i juli 1728. \^ar antagl. endast kornett här.

von der Pa/iieii, Reinhold: löjtn här ^3 1701 Cronhjorts fm.: kon-

firm. fm 7 ij s. å.; selc.löjtn. \'id 'Javastehus ord. inf.reg:te

17 . .: fången vid Viborg i juni 1710; hemkom i juni 1722:

kapt.: död ^^'3 1729.

Ahniati, Lorentz- : löjtn. ^V- 1700; konfirm. fm. 'n 1701.

Kornctter.

Bjurstrom. Fredrik: kornett här. fangen.

Du/va, Jolian: kornett här -

',
; 1701; konfirm. fm. ', n s. a.; fick'

axsked i juni 1708, da standsdrag^onerna torenades med li^L^cr-

manländs[:a \är\'. dra'j"onre'':tet.





Finska ståndsdrag. a I i 3

I'.i: i- II!, VI. yakob: fält\-äbel \id Tavastehus läns infrec^:te; kornett

här '^,4 1706; löjtn. vid Viborgs vcg-Xc tiH fot -"'4 1711;

regk\m.; stupade vid Storkyro '? 2 1714.

Lindilof. Karl Mai^inis: adj. här (cnk Anrcp;; l^ornett ?/j 1701 ;

konfirni. fm. " n s. a.; transp. till Ingernianländska \ar\-.

drag.rcg:tct 1708: löjtn. --\ 1709 Lybeckers fm.; regkvni. ''
,;

1713 Lybeckers fni.; konHrni. im. --'/^ ^7^7 i kaptens a\sked

'\l2 I72I.

/'/j^crshif/, /sal': förare \id Tavastehus läns ordinarie reg:te;

kornett här '"/s 1704 IMaidels fm.; transp. till B. V. Zöges

lantdragoner 1705.

.iiiian, Karl: kornett -/i 1701.

S— y.iOrr/. /\-j-jr/i:/isf,'r!.d- Odskrifl. Bih.





A •

Livländska (stånds- eller) lantdragonbataljo-
nen.

(C. b. N. 21 i K. Krigsarkivet.)

Av

E. Leijonhufvud.

Uppsaltes enl. k. brev ^'/to 1700 av innehavare av kronogodj, samt av prä--

ter och kTOnoarrendatorer i Livland. 1701 ^ 12 fdrcskrevs. att avgången av de di:\-

goner, som uppsatts av präster och kronoarrendatorer, skulle ersättas genom värv-

ning. Bataljonen blev fangen vid Rigas dagtingan ', 7 1 7 10.

Chefer.

z>ou Btiddoibrock, Henrik Gustaf {Gotthard): var 1679 löjtnant

vid Koloni- eller Blå regementet; öv.löjn, har i;oo Wellingk.s

fm.; konftrm. fm. 'Vio s. å.; avsked 1704; överste; lar gätt
i rysk tjänst.

von Ih-öinsf!!, Magnus; kapt. vid Skyttes reg. i Dorpat '-,'7 1695;

major här 1700, Wellingks fm.; konfirm. fm. 'V'" s. å.; öv.löjtn.

^V" 1704 ^'- Schlippcnbachs fm.; konfirm. fm. =% 1705; fangen

i Ryssland efter strid 7/5 170S (Kaggs dagbok); erhöll 17 12 till-

.ständ att pä hedersord resa till Sverige pä 6 mänadcr, men
stannade där längre, varigenom han vallade obehag för de of.n-

cerare, som voro i borgen för honom i Ryssland och en mängd
skriverier härom. K. br. 11/22 juni 171 5 bjöd, att han sktille

ofordröjligen ibegifva sig på resan tillbakas ät Moscoir. Blev

dock .senare genom k. br. 25. juni/6 juli s. ä. förbjuden att resa

till Ryssland; tog sedan avsked och flyttade till R\-ssland, där

han dog 1734, 66 år gammal.

Majorer.

Gyllcnlood, Axel; volontär 1689 vid överste ]\I. J. Ticsenhauscns

värv. inf. reg:tc; korpral 1690; rustmästare 1692; furir 1693:

förare 1695; sergeant 1696; avsked =','3 1700; kvarter.m. vid
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Livläiulska adelsfanan ^7/3 5, å,; kornett vid Estniska adels-

fanan -;g s. å.; löjtn. här --V'? 1701 mecj rani^f från 7'q 1700;

kapt. 5' ,3 1701; konfirm. fin. ^-*/i2 1706; förde efter v. Brom-

sens tillfångatagande ^ 5 170S befäl över bataljonen; av gen.

guvernören Strömberg förordnad till major ^''/lo 1709: fången

vid Rigas dagtingan; utväxlad; öv. löjtn. vid Upplands tretnänn.

reg:te till fot 5', 17 12; kommendant på Malmö citadell ^,i

1719; d:o i Kristianstad -' 3 1734.

fou Rosen. Hans Hcnnk: ryttm. vid Abo, Nylands och Viborgs

läns trcmänn. reg:te till häst •,
, 1701; major här -^'n 1704;

konfirm. fm. "-,4 1705; avgick 1709.

Regemcntskvartermästare.

Hcrinigh'}'^ Gabriel: reg.kvm. här ^'^^ 1702 (se kaptener).

von ScJweitcrfelt, (lerliard: kornett vid gen.major v. d. Pahlens

värv. kav. reg:te till 1696; reg.kvm. här =""'3 1701.

Sta/il, Daniel: reg.kvm. här ^^/n 1704 (se kornetter).

Adjutanter.

Riltz {Rils). Jol/an A^iklas: adjutant här (se kornetter).

Settler, frans: adjutant här 170S (se kornetter).

Kaptener. ^

vo)i Bivnisen, Geor^i^: komm.it i tjänst vid Livgardet 16S7: under-

officer vid gen. major Horns reg:te 16S9; löjtn. 1693 i Brabant

till dess freden slöts; kapt. liär ','9 1700; konfirm. fm. -'?
'3 1701;

major; fången vid Rcvals dagtingan, 17 10, men rymde; skulle

närmast överste Appelman föra kommandot kring Stockhohn,

vid Vaxholm och Stockholms aven\-er -^7 1714; erhöll '^5

1719 befäl över vid Vaxholm och avenyerna kommenderat
manskap.

Ilaffstein, Daniel : tjänat i 7 år som und. officer vid guvernör Frö-

lichs reg:te: lojtn. här ','9 1700; konfirm. fm. -''Vj i/Oi; kapt.

=",'1.. 1702; konfirm. fm. '|u 1706.

T'ö// llanse/i, jfolian Rndolf: volontär vid överste Skyttes reg:te

1700: sedermera kornett vid överste v. Schlippcnbachs varv'.

dragonrcg:te; lojtn. här '/y s. a.; konfirm. fm. -^
j 1701 ; hade ulan

v. S:s vetskap begivit sig från kornettjänsten och anklagade

^
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för att hava dcidskjutit en karl vid det kompani, där lian forLit

tjänat, vårföre nämnda löjtnantsfullmal^:t icke skulle fa tillstäl-

las honom, förrän lian uppL^jort sitt nrellanhavande med överste

v. S. och vederbörande kapten samt visat sin oskuld till före-

vitat dråp (k. br. ",'5 1701); kapt. '^/^ 1704 v. Schlippenbachs

fm.; konfirm. fm. '*,i- 1706.

Ilciinigicr, Gabriel: studerat i Uppsala: tjänat sedan 16S5 till

1695 som menig och korpral vid Livgardet, sedan som ser-

geant, fältväbel och adjutant och därefter sek.fänrik '",'5 1700

och löjtn. -577 s. å. vid Abo läns inf. reg:te; transp. hit '/g s. a.;

konfirm. fm. =Vj 1701; regkvm. 27^ 1702-; kapt. ^V^i 1704

v. Schlippenbachs fm.; konfn-m. fm. '\'i.. 1706; erhöll permission

att resa över till Sverige 1709 för att sköta sin hälsa; major

och underkommendant ä Bohus fästning '-, .. 1712; öv.lojtn.

och konnnendant i Strömstad "^'o 1717; avsked 'V0 1718 med
öv.löjtn:s pension; död '^^^,5 173--

vo)i RotliJiauscn {v. Rothauscii), Georg: \"olontär vid gen.major

Soops reg:te 1692; förare 1693; kvarterm. \id gen. major v.

d. Pahlens reg:te s. a.; kornett 1696; löjtn. 1700; kapt. här

'/g s. ä.; konhrm. fm. ^-''j 1701.

RuJieiidorff {Kuciidorff), Kristia)i: \'olontär i Riga 1700: kornett

här ','9 s. å.; konfirm. fm. =73 1701; löjtn.; kapt -^'/i 170Ö

Lewenhaupts fm.; k-onfirm. ini. '-''12 s. å.

vo)i Schrcitei-Ji'lt, Johan Kristoffer : ifrån 1676 tjänat som menig

och und.olTicer \-id överste von Campenhausens \'arv. infreg:tc;

fänrik 16S5: löjtn. iOSb:— 1695; kapt. här ',9 1700; konfnm.

fm. ='V'3 1 70 1.

Taube, Ludvig 7oha)i : kapt. här 1700; konfirm. fm. -",'1 1701.

(Död i r}-sk fångenskap?)

y^öge, Anders Gustaf: kapt, här -/s 1704: konfirm. fm. '•
i.. 1706.

Löjtnanter.

von r>rincfen. Otto Kutger: löjtn. här -'Vu 1704: konfirm. fm. '+,':-•

1706.

Cair/:cross, Alexaiide)-: tjänat i Ikabant under öxerste ]'4)pingers

reg:te ifrän 1690 till premier sergeant: kornett här -^'4 1701:

löjtn. \'s 1705 Lewenhaupts fm.: konfirm. fm. '+ 12 1706.

Duncan, Karl: trän 1692 tjänat som menig, korpral och und.

officer till sergeant vid överste Skyttes rcg:tc: kornett här ', ,

1700; löjtn. ', 3 1701.
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(ivUenlood. Didnk Fredrik: löjtn. här -, r. i;o^; konfirm. fm. '-^;'i2

1706; fangen efter strid ", ; 170S; återkom 1,722; död i Abö s. a.

von Hauseu. Adam Jc/iaii: löjtn. här -'3 1704: kontlrm. fm. '^ ;2

1 706.

Xoiirii, Kristian: löjtn. här --'t 1706; konfirm. fm. ^\ii s. å.

Pagonike, Daiid: lojtn. här '\.; 1704; konfirm. fm. '''i. 1706..

von TiauseJic, MlJielni Reinhold; löjtn. här '^,3 1706; konfirm.

fm. '^'i2 s. ä,

von Völkersaui {]\>lkersani), Adam Johan: frän kornett vid gen.

major v. d. Pahlens värv. kav.reg:te löjtn. här ^'u 1700; kon-

firm. fm. -^3 1701; fången i Ryssland, där han dog.

Kornetter.

Cairncross, Robert: kornett här ^'9 1705; konfirm. fm. '/i: 1706.

Ditpenbrock, Karl Rnt^i^er; kornett här "V" 1704; konfirm. fm.

'V'i2 1706.

Grass, Gustaf Georg: tjänat sig upp från menig; kornett här "/a

1704; konfirm. fm. ''/i.^ 1706: fången vit! ett parti vid Dor-

pat -i/ö 1707; kom hem till Livland i maj 1722; avsked med

kaptens namn '
'/'^ s. ä.; hade dä tjänat i 23 ars tid.

Grass, l^ilhclm: kornett här; fången i Ryssland'

Grave, Vilhelm: kornett här; fången vid Mustel '-
y 1703; hem-

kom i sept. 1722; a\sked med löjtnants rang ^ii s. å,

Gyllenlood, Gottliard Rrih: kornett här; fangen -^\^ 1707; död

"/s 1718.

Haffstein, Teophilns: kornett här -=^ n 1704; konfirm. fm. '+,'12

1 706-.

Lagerström, Göran: kornett här 'V3 1706; kontirm. fm. '-• 12 s.

ä. Löjtn. vid det enrollerade manskapet i Stockholm.

Mårtens, Alexander: kornett här -^ n 1704; konfirm. fm. '</i2

1706.

'Ranseher/, Peter Samuel: volontär i Riga 1700; kornett här ' y s.

ä.; konfirm. fm. -',3 1701.

Riltz {Rils), Johan Niklas: adjutant här; kornett; fången vid

Rcval 1704; ransonerade sig själv i slutet av 1719; död i

Villmanstrand 1739.

Sehirm, Johan: varit und. officer; kornett här ','y 1700; konfirm.

fm. ='-Vj 1701.

Set/ler, Krans: \olontär vid Livdrag. reg:tet 1701; und. officer här

1705; adjutant 170S; kornett s. å.; fangen vid Ivigas dag-
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tingan 1710: kom hem till StockholmJ april 1712; löitn. \i(l

Upplands tremänn.rcg:te till fot -"7 .$. ä.

Sneckeiibcrg, Gustaf RcivJtold: ö\-crf)Tverkare 1706; kornett h;ir

', s 1707; konfirm. fm. '^\ n s. ä.; löjtn, vid Ö.sterbott. reg:te - ,,

1709; fången i Riga 1710; kom hem i maj 172?; avsked ined

kaptens karaktär.

v. Sciiloiburg^ Henrik Mattias: \:\\'\å.o{'{\QQ.x\\i.x 1702; kornett 170^:

löjtn. vid Sachsiska bat:n i Viborg; fangen vid Kolkcmpe:
rymde ur fångenskapen 1714 och kom till Sverige; kapt. vid

Tavastehus inf.reg:te.

Stahl, Daniel; tjänat som korpral vid gen.major v. d. Pahlens

värv. kav. reg:te; kornett har ''9 1700; konfirm. fm. "'/3 1701;

regkvm. =^,'ii 1704 v. Schlippenbachs fullm.; konfirm. fm. 'V^-

1706; fången i R}'ssland; gick i r}'sk tjänst.

Taube, Henri/: Johan: kornett här '"'7 1701.

Yxkull, ; korpral vid 'Jlesenhausens rcg:tc till häst;

kornett här ^.'^ 1700; konlirm. fm. ^'^'j 1701.

RegcmentsfäUskär.

de Clou, Alexa)idcr : reg:tsfältsl^är här "','3 1701.





* •

Estniska (stånds- eller) lantdragonbataljonen.
(C. b. X. 22 i K. Krigsarkivet.)

Av

E. Leijonhufvud.

Upjisattes enligt k. lneveii '^/lo 1700 samt ^.-3 och -'/'s 1701 av kronoarrenda-

torcr. prästerskap och ci\i]^lat i 1'^stlaud. Ijataljoncn led i striden vid ]\appin "^

9

1701 stark manspilh\n. I)eu rin^^a återstoden understacks samma år enl. k. brev

^, ic under Öselska lantdragonbataljonen.

Chef.

TO!i Rosen, Anders Ludvig: var ^^
'^^ 168S löjtn.; ryttm.; major

här ^^/i2 1700; massakrerad pä förpost vid Rappin 5. (6.)

sept. 1 70 1.

Reg:tskvartermästare.

Kieseiikainpft\ Markus: regkvm. (gen. Wellingks fm.) vid de

Karelska laiitdragoncr, som öv. löjtn. Zöge genom \ärvning

skulle upprätta, men som värvningen sedan gick tillbaka, .»^a

blev han utan tjänst; transp. hit ^^Z- 1701.

Kaptener.

Clavtbeck, Evert: tjänat sig upp frän menig till ryttmästarc;

kapten här -^3 1701.

von RosoiiJicil {Rosendalil), Bernliaid Rredrik; \-olontär vid gu\er-

nören Soops reg:tc 1692; ho\junkare vid ambassaden till Mosk\a

1699: kapt. här -'3 1701; kapt. vid Adam Karl De la Gardies

värv. inf.reg:lc 1 705, där han värvat ett kompani av egna
medel; major vid överste O. M. Ilastfehrs Västra Skånska ut-

skrivn. reg:te -''V4 1712; öv. löjtn. Nid \'ästgötadals reg:te

1717 '''.iz\ avsked -»/j 1722; död 1734.
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StrosiUtn^, IJci-niai! Reinhold: kapt. vid överste O. Ivchbin "v-;

Estniska ]antmilisrei,^:te -"^
; 1701; trans]^, hit -5/3 s. å.

Wran^cL Otto Reinhold: varit i franslv tjänst i 8 år och dälunilL:-

bevistat 4 fälttåg .som fänrik, löjtnant och kapten vid ö\"ersic

H. J. Surbccks inf.reg:tc; kapten här ''' ^ 1701.

Löjnanter.

i'on Danncnfelt {Tallefelt'), Kaspar:{. i Kesmass i Kars socken:

kvm.; kornett här -'/;, 1701; löjtnant '"5 s. å.

voji DerfelJen, Berevd Johan: kornett under k^stniska adeksfanan:

löjtn. hiir '^3 1701; kort före gen.mönstringen i mars s. a.

kapt. vid ö\erstelöjtnantens IT. II. Liewens värw inf.bat.

Maide/, Anto)ii Fredrik: hade ick'e tjänat förut; lojtn. här *-'.j

1701.

Seholöach, MieJiel: hade icke tjänat förut; löjtn. här ^^^/^ 1701.

Thyrohl-, 'Johan Adolf: \ariL löjtn. utomlands; löjtn. här; inställde

sig icke till gen.m()nstringen i mars 1701; löjtn. vid Estland-

ska lantmilisen (överste II. \'. k^ersens reg:te) '''4 I70i;kapt.:

fången i R\'ssland; hemk-om 1722 och placerades på Sa\'olaks

reg:tc med majors karaktär -'-':f^ s. å.

'J'olI, Kristian Ul/udni: k-ornett: löjtn. här ""'5 1701.

Kornetter.

Berg, Kar! Fredrik : adjutant \id Karelska lantdragonerna; kornett

här -'';'_:;
1 70 1.

BlankeiiJtage)!, Berendt: kornett här -",'; 1701.

Bolinsack, Johan: kvarterm. vid gen.major v. d. Pahlens reg::e:

kornett; transp. hit '^/.. 1701; kort före gen.mönstringen

i mars s. å. löjtn. \id öxerste O. Rehbinders Estnislca lant-

milisreg:te.

Nassokin {Å'assaeken), Mag/ms: kornett ^V'.^ 1701.

TaFibcrg, Petter Benjamin : \"olontär vid öxcrste Maidels reg:te

1700; fältväbel har s. å.; kornett 1701; löjtn. vid I^stländ.^ka

adelsfanan 1703; transp. till överste Xieroths reg:te 1705:

tjänade där i 3 år, \-arefter han fick j)ermission att resa til!

Einland; major vid uppbädsmanskapet i X\dands och Rasc-

borgs ö. dels härad "k, 1710; transp. till ö\erste Hans (jylUn-

loods finslra femmänn.rcg:te till fot; efter slaget \id rellcene

Vio 17 M beordrail att mottaga det a\' landshöwl. Clerci: i
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'

/ I2I

Österbotten inrkttade fcmuuinn.rcgite, som han, sedan uv.löjtn.

Cöhlcr stupat, kommenderade i sla£;-et vid Stor]:yro ' j 1714;

sedermera med detta manskap pa val^t mot r\'ska gränsen

intill dec. s. a.; permission till Sverige; stadsmajor i Göteborg

y\'6 1719: död pä Häggäsen i Romeleds s:n '^'2 1749-

Auditör.

Ladau, Bcnidf L?/ilv/\i;-: auditöir här --Vs

—

''"'9 1701.

Fältskär.

Åln-)ibtrgLj- {?\lirri'nl)trgcr), Kcrs/^er: fältskär här '"V5 1701; -ei'

ist 12 Jahr im Ambt in Reval gewesen .





« •

Öselska (stånds- eller) lantdragonbataljonen.
(C. b. N. 23 i K. Kri^^sarkivet.)

Av

E. Leijonliufvud.

Uppsattes enligt k. brev '"'10 1700 av präitcrikaii, kronoarrendatorcr ocli

ståndspersoner pä Ösel. På senhösten 1 701 understacks under denna bataljon åter-

stoden av den decimerade Estniska lanldraL;onbataljoiien. Xär von Kaullxirs blev

t. f. chef, överetiskonis att genom vär\ning uppbringa (Jselbalaljonen till 400 man.

Den blev efter slaget vid Poltava fangen.

Chefer.

vo)i Braiidt, Hciirik JoJian: rj^ttm.; öv.löjtn. här (chef) ^"^/s 1700

O. WelHngks fm.; konfirm. fm. '/12 s. å.: fangen \-id Wohnar '-\s

1702 (enl. Ennes skatTade han sig lös och kom till Dorpat,

där han under ett utfall blev särad och ån\'o fången 1704).

Enl. k. res. -^'z 1705 slculle öv.löjtn;splatsen sta öppen för

v. B., till dess han ble\e ställd pä fri fot; hemkom -7/4 1722;

överstes karaktär och avsked med dubbelt underhall ^Ve s. ä.

von Kaulbars, Jakob: född i Stockholm 1662 (1664); kom i tjänst

1684; löjtn. 1687; regkvm. 1691 och i nov. 1696 Icapt. vid

gen.major E. Soops värv. inf.reg:te i Riga, vid vilket rege-

mente han tjänat sedan 1683; öv.löjtn. och t. f. chef här -
' to

1702, dä han ingick kapitulation med gen.major v. Schlip-

penbach att genom värvning rekrytera bataljonen till 400
man; konfirm. fm. ?, 5 1705; stupade vid Gemäuerthof 'V?

1705.

Major.

Gigin^, Mattias: född 1663 i Livland; liade i aug. 1704 tjänat i

23 är; fänrik vid Koloni- eller Bla reg:tet; löjtn. vid överste

K. G. Sk\-ttes inf.reg:te; kapt. har =^,'9 1700; konhrm. fm. ''-
z

1701; major '^ i \~oo v. Schlippcnbachs fm.; konfirm. fm.
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-'
5 1705; s\'ncs, sedan v. Knulbars stupade, hava kotnmenderat

bataljonen; död i Rii^a i pesten 17 10.

Reg:tskvartermästare.

:on der Hudcii, Hoirik joliaii (se kaptener).

101! NotJiaft^ jfohan Fredrik (se kaptener).

Adjutant.

Ktinterl>erg, Jean Krist.; född i Luneburg 1672; fältväbel och

adjutant här.

Kaptener.

Jkrcli (Berg-), Karl Henrik: född i Livland 1671; hade i aug.

1704 tjänat i 9 är dels i Riga, dels utomlands; kapten här

""^'3 1 701; stupade vid Ljäsnaja --g 1708.

von Jirnndt, iViko/a/zs: tjänat förut; kapten här ^^/g 1700; konfirni.

fm. '','2 1701: awsked för sjukdom och aldcr vid gen.mönst-

ringen 'V7 s. a.; konfirm. fm, därå ^'i-, s. a.

:'(';/ /^'rand/en, Joacliini {yohan) Fredrik: född 1646; kapt. (1700?):

förekommer vid skvadronens avleverering till von Kaulbars

'7/12 1702; konfirm. fm. ^^'3 1704.

Bruninier. Hans Henrik: född i Livland 1668; und. officer 6 år;

löjtn, 2 år; kapt.löjtn. 2 ar, allt i Narva; kapt. här 'Vi^

1703; konfirm. fm. ^V.s 1705: stupade vid Gcmäuerthof "W
s, å. • Antagl. den H. II. Brummcr, som tjänade \id Tava-

stehus, Yiborgs och Xyslotts tremän. inf.reg:te.

Fnu^e/kard, Herman Johan: född i Livland 1677; hade i aug.

1704 tjänat i 14 ar; kornett här "/.= 1701; löjtn. 'A 1704;

konfirm. fm. -'^',^ 1705; kapten '^9 1707 Lewenhaupts fm,;

stupade (fången) \'id Ljäsnaja -' u 1708.

(jii^i/zi^, Jako/>: kapten förelcommer '",12 1702.

Graak, Berent Henrik: löjtn. här -/., 1700; konfirm, fm, '','2

1701; kapt. '';'7 s, å.; konfirm. fm. Vio s. å.; fangen "/s 1702;

reste efter erhållen permission till Livland 1 febr, 17 17; avsked

med majors karaktär '^12 1722.

:('// He/mersen, Krister Jakob; född i Lixland 1676; hade förut

varit i svensk tjänst 7 år och i holländsk 2 ar; kapt. här '-'.
i

1703; konfirm. fm. -^s 1705-
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1011 der HiichJi {Iludin), llfnrik Joliaii: född i Livland i«.;;:

löjtn. Iiär ''
; i/Oi; tjänstgjorde soni rc;.d-:vri"i. ^ i , s. a.; ka;)..

'",1 1704; konfirni. fm. -'/s 1705? fang^^n 170'J: awskcd

1722: majors karaktär -^n s. a. (se Anrep 1\':225).

Krabbc {Grahbe), Aiiders J.: tjänat som Ivornctt i Icrij^ct mot

Danmark 1675— 1679; löjtn. här --*

'9 1700; konfirm.-fm. '•

1701; kapt. 'V7 s. å.; kontlrm. fn^.. '^, 10 s. a.; stupade vid

Wolmar ''=
3 1702.

von NotJuxft, Didrik: född i Livland 1684; tjänat under öxerstc

Nicroths reg:te 4 är; löjtn. här ','6 1704; kontlrm. fm. -
;

1705; kapt. '7 y 1707; fangen -'^ V, 1709: hemkom och fick

avsked '',7 1722.

vo}i Notliaft, JoluDi ]u-cdrik: född 1677; kom i tjänst 1692:

sek. löjtn. här; ord. löjin. ^/lo 1701; reg.k\-m. ' j 1704; konfirin.

fm. ^"'5 s. ä.; kapt.; fangen 'V 1709; död j.ui. 171 i. (Enl. K.

R. skulle \'. X. först d. '/.: 1704 blivit lojtn. möjl. for\n.\'liiig.

ty s. d. står lian med konfirm. fm. ä reg.k\'m. sysslan.)

von der Paldeit, Johan Andreas: frih.; född i Lixiand 168 1; hade

i aug. 1704 tjänat 5 är; kapt. liar -,'1:2 1703; konhrn:. fm.

'Vs 170?-

Rehöinder, Didiik Johan: frih.; född i Estland 16S3; kom i

tjänst 1701: grePi. och sele. kapt. här; kapt. "- 1704; Iconfirm.

fm. -",'5 1705: enl. Anrep blev R. löjtn. \id överste Xieroihs

reg:te 1702. Bror till Karl Henrik; stupade vid Gemäuerthof
16/ T "" ri

'

RcJihinder, Karl Ilenrih: frih.: född i Iveval 16S2: hade i aug.

.1704 tjänat i 4 är; Icapt. här 'V'- I7'^3; konfirm. fm. -'-

1705; ant. den R. som '" n 1700 blev lö-jtn. \id Abo, \\-lan(-ls

och Viborgs trämänn. t. h. och 1701 löjtn. vid X}-lands

ordinarie ka\".

Rehövider, Kaid Reinhold: född i Livland 1678; hade i aug.

1704 tjänat i 5 är: kapt. här ''-,q 1701 v. Schippenbachs fm.:

konfirm. fm. -''5 1705.

von Reineken (Reinehen. Reinihen), Otto Reinhold: född i Li\land

1673; hade i aug. 1704 tjänat i 10 är: löjtn. här *
7 1703:

konfirm. fm. ='
? 1705; ka{)t. '\.5 1707; Iconfirm. fm. -'

g 1709:

med Karl XII till l^ender och till Stralsund 17 14 i now
Riese)ikauiptf (Rose/ihampf), (leoi-i^: född i l\.e\"al 1674: had.c i

aug. 1704 tjänat i 4 ar; löjtn. här '* i. 1701 v. Schlippcnbachs

fm.; konfirm. fm. -"'- 1705: kapt.: fangen \id l'olta\a 1709:

hemkom --t'; 1723; majors a\sked ^, s s. ä.
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i'nu/:Ioit, Karl Gustaf: kapt. här 1700; stupade ''12 s. å. vid

Xeuenhusen (Xcuhuscn); på grund a\' mcdcHöshet obegraven

ännu d. 16 april följande år.

Löjtnanter.

Baniiian, jfakob: löjtn. liar.

Jnrgeiitrcich {Borgcntrcic/i), Daniel: född i Lixland 16S3; hade

i aug. 1704 tjänat i 4 '/^ ar; löjtn. här '-'V9 1704; konfirm. fm.

'% 1705-

: FisclibacJi: löjtn. här.

I

Folks {Folaks). Karl Gustaf: född i Livland 166S; hade i aug.

i

1704 tjänat i u år; löjtn. här ''
_• 1701.

1 Gerdes {Gcrdus, G/erdcs), HiTinau F) edrik: född i Livland 1680;

i liade i aug. 1704 tjänat i 4 år; sergeant här; kornett '5

i 1704; kon. fm. -',5 1705: löjtn. '// 1708; konfirm. fm. -, 6

I
^709! fången '7 s. å.; hemkom i juni 1722: avsked ",7 s- ^^

\ Gross, Petter Jean: född i Livland 167 1; hade i aug. 1704 tjänat

{
i 7 år; löjtn. har.

i Griinhoff {GrunJiofj\ Grbnlioff), Johan: född i Reval 1680; fält-

j
väbel här; kornett '/.. 1704; hade i aug. s. å. tjänat i 5 år;

f kon. fm. -'5 1705; löjtn. '7
',, 1707; fangen '

^ 1709; hemkom
i juli 1722; avsked ^^,7 s. a. med kaptens namn och heder.

I
Griinhoff {Grinidlioff, Gronhoff), Johan Vilhelm: tjänat som

i menig och und. officer \id överste von Campenhausens vär\".

\ inf.reg:te i Liga; kornett i polsk tjänst; pa k. maj:ts advoca-

i- torier åter inställt sig i Livland; sek. löjtn. här; fangen i juli

;
1709? hemkom "^

7 1722; avsked som kapten.

;; dlauenschildt {Haugenschild //ogensehildt), Johan: född på Oscl

': 1Ö78; kom i tjänst 1G93; kornett här --t
4 1704; konfirm. fm.

K -"/s 1705; löjtn.; fången '^
'7 1709.

Kitluief Baltzar Frans: kornett här '*, 9 1700 Wellingks fm; kon-

firm. fm. ^10 1701; lojtn.

Rnbbert {Robbert), lians: född i Lreussen 1672; kornett här, före-

kommer "-fil 1702; liade i aug. 1704 tjimat i 17 ar; lojtn. -^
4

1704; konfirm. fm. -^
5 1705.

Ruvius [Ruffius), Mikael. (Ennes kallar honom Rustius); kornett

här; lojtn. \-id v. Schwengels värw reg:te
"'

' . 1704; k'onfirm.

fm. '7;,, 1705; fången vid Polta\a 170;^; synes äter transpor-

terats till skvadronen, t>-
'^

, 171 1 upplai^es han vid densanuiia

såsom liijtn., fangen i lv}-ssland; död i sept. 17 19.
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ScJniltz^ Anders: född i T}'sklrind 1674; kom i tjänst 1700; kor-

nett här "/n 1701; löjtnant ^ 10 s. a.

Stackdbtrg, : löjtn. här; stupade vid Xeucnhuscn
(Ncuhusen) ^'U' 1700; var obegraven ännu ^'5, 4 1701 pä grund
av medellöshet.

Wedbcrg i^Wettbcrg), Karl Gustaf: född pä Ösel 1681.: kom i

tjänst 1700; sergeant här; löjtn. -'^ u 1704; konfirm. fm. =
' 5 1703.

Kornetter.

BluJnn {J^lovi), Gerhard: kornett här ''^/ij 1704; konfirm. fm. ='
;;

fangen vid Lemsal i Livland i sept. 1709; hemkom i aug.

1723; kaptens avsked d. 20 s. m.

Bn/unner, ]\\dii/ar: född i listland 1685; hade tjänat 3 är under

överste Lodes reg:te; kornett här ^'/a 1704; konfirm. fm. -'
5

1705-

Cairncross {Kainicross, Kernkross^ Geriikross, Kierueiikross), Xi':-

las Vilhelm: [hannes har Kanneros] korpral vid Lstniska Adels-

fanan 1700; dessförinnan tjänat som und. officer vid Sk\'ttes

reg:te i Dorpat; sek.kornett här; ord.kornett ^1° 1701; fangen

=7/8 1702.

Dahlberg, Petter Benjamin : kornett här; förekommer '^\'i 1703.

Etigelhart, Wollmar Reinhold: född i Livland 1684; hade 1702

i aug. tjänat 2 år; kornett här ^ii 170.1; konfirm. fm. ^'Vs 1703:

fången ^9/9 1709; hemkom 1722; löjtnants avsked ^"/g s. ä.

Beige (Feij), Johan Jakob: kornett här -*
9 17C0; konfirm. fm.

"A 1 701.

Gerdes {(ierdus), Jean Georg: kornett här; avskedad '7 \, 1702.

Grabbe, Barthold: tjänat vid infanteriet under 20 års tid och \a-

rit adjutant i Ternau garnison; sek.kornett här; ord.kornett

'9/3 170^1 avgått före V^o 1701, dä Cairncross blev utnämnd
efter lionom.

Grom, Wilerius: kornett; förekommer ''/i2 1702.

Huden, Anders Georg: kornett här; förekomn^er '*',i 1703.

Kirschberg {Kirsenberg), Jakob: kornett här; fangen -'/g 1709:

reste från Tobolsk till Moskva 9,1 1722; löjtnants avsked '
j

17^3-

Kirschenbaum {Kirsehbaum), Petter Johan: född i Livland 16S1:

fältväbel här; kornett -'o 1704; konfirm. fm. "/s 1703; fangen

vid Poltava; död -^',\o 17 15 i Tobolsk.





é

Förkortningar:

Kon. fm. -= konun;iens fullmakt.

Koiifinii. fm. ^^ koiifirmatioiufiillmakt.

Senat. fm. = scnati-ns fullmakt.

t. f. --= till fot.

t. h. =• till häst.

1\. R. --- TiksTe{,'istratur.
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:oii Nothaft, Gotthard Vilhelm; född i Finland 1685; mönster-

skrivare här; serocant; kornett efter att hav?t erövrat ett stan-

dar; fangen: utvrtxlad frän ryslc fångenskap'; var i Stoclcholm

1710 och anliöll om anställning vid finska armén, vilket ock

synes hava beviljats, enär han deltog i slaget vid Stork}To

1 7 14, där han blev särad och fangen; död 17 18.

Rosoidalil, Jakob; född i Molstein 1673; fältväbel här; kornett;

fången '*'V2 1709; död i Tobolsk =V4 1718.

Schroder, Klas Johan; född 1685; kom i tjänst 1702; kornett här

Vs 1704; konfirrn. fm. -^,5 1705; fangen vid Birsen -''/i 1706;

hemkom i maj 1722 och fick löjtnants avsked "Z? s. a.

Zögt\ Otto Rehiliold; kornett här ^^ 9 1700; konfirm. fm. '','2 1701;

avsked för .sjulclighet och meddellöshet ^9/3 1701.

Skvadronspräster.

Hiibsman, Kaspcr Martin: född i Thiiringen 1670; förekommer

"/s 1704.

Seiincrbcrg {Scidnrg), Johan; skvadronspräst ^-»/g 1 700; konfirm.

fm. ''/^ 1 70 1.

Auditörer.

Klinthai (adl. Ehroiroos ^^'7 170S; ointrod. adel), Erik Johan;

auditör här; konfirm. fm. ^-,1 1701; överauditör; fangen före

Poltavaslaget (jfr Kagg); död i Moskva 17 15.

Ladan, Karl \'illu'lni; född i Ingermanland 1680; kom i tjänst

1700; auditör här; förekommer '7^,2 1702.

Regementsfältskärer.

Kaltzvasscr, Johan Kristian ; född i T}-skIand 166S: skxadronsfält-

skär här; förekommer '"',2 1702; följde Karl XII till Hender.

Kollman {Kohlinan), Kristia)!; fältskärsgesall här; reg:tsfältskär

^/lo 1 701; fangen 1702; under fångenskapen varit tagen i kon-

dition hos en rj-slc bojar Kikin; död i Xarva i okt. 1721.

Stichcl, Gottfrid; reg:tsfältskär här =+,'9 1700; konfirm. fin. '5',

1 701; avsked ^'V' s. å.

q— 100771. rcrs.v.hisi. tinsknft. Bin.
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Ingermanländska ståndsdragoner.
(Bb. 225 i K. Krigsarkivet.)

Vid stora nordiska krigets utbrott uppsalteä i Ingernianlands ocli Kcxliohns lim

ett dragonregemente under bcfal av generalen friherre Otto Vcllingk. Enligt den
kapitulation, som med honom i detta avseende avslöts, dngtecknad Malmö d. 12

maj I7C<o, skulle reg:tel formeras pu 12 komj-anier och bestå, av 300 man :la».ta

ryttare» och lika mänga värvade. Dä, enligt kapitulationen >ridderfkapet ufhi

Ingermanlandh och Kexlioluis labn uihom ruittienelen, jännvähl arrendatorerne dcr-

sammastedes wedh påkommande krigh ähre wahne att utgiöra lätte ryttare-, voro ju

dessa lätta ryttare i sj;ilva verket ett slag;, ståndsdragoner. De synas därför böra i

detta samnianhang omnämnas, ehuru ofticerskären ej här upptages, emedan regnet

redan frän början erhöll karaktär av ett värvat reg:te (Ingermanländska dragonreg:tet).

Förkortningar:

Kon. fm. = konungens fullmakt.

Konfirm. fm. =; konrirmationsfullmakt.

Senat. fm. =:= senatens fullmakt.

L f. = till fot.

t. h. --= till bäst.

R. R. — riksrcgistratur.

Rättelse:

Sid. 42 rad 7 uppifrån s/Jr 600 /as 267.
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REGISTER.

Upplands tremän.regrte till liäst i

Upplands femman. ' ^ » 25
Västgöta tremän. - » > 42
Skånska tremän. » » » 55
Abo tremän. -" » » 66
Upplands ständsdrag.regite 77
Skånska » • SS
Västgöta » ^ 101

Gottlnnds ständsdrag.kornj) 109
Österbottens ' ^ ' no
Finska ständsdrag.bat ili

l.ivländska >• ^ 114
Estniska » » 119
Öselska » > 122
Ingermanländska ståndsdragoner 12S

An»!. Österbottens ståndsdragoner kallades hjälp- och ståndsdiagonerna i Östersjö-

provinserna landtdragoner.

PERSONREGISTER.

A.

Adler, N 74
Afwerdich,

J. G. (J.) . 28

Agorelius. J 22

Agrell, T. 3
Ahlberg'. 4S
Ahlsing se Alsing.

d'Albcdvhll, K.
H. ....... 55, 87

Albijn, S 33
Allcman, A. G. ... 74
Alsing. B Q7 i

Alsing. T 48
Altman, II 361
l/amée, T- I^- • • 36, 40

1

Amnell, G. J 16

1

Aubtrg. J 93
j

Anrep. j". 78

1

Apehoft .P 33
Appall. T 1 00

1

Aj.peri.uin, A 4
Aj.peliiOin, K. S. . . . 161

Appelman, A. .

Arenius, G. . .

.\rgillander, II. .

Arman, K. . .

A-chcnberg, K. .

.\ugu-tin, G. E.

Aurell. T. . . .

Aurcl](,ius), F. .

B.

Bager, J. W. .

Bagge, E. L. . .

Bagge af Söderby,

Bagge af Södcrliy,

Baldovius se Brld
B.aldow. A. S. .

Baner, P. ...
ISarck, J. ...
Barck. Z. . . .

Barckenbohm, \).

Barfoth, S. E. .

, A. T

J. K
ow.

J.S,

16

107

70

73
1

1

40
7S
22

106

97
7S

89

4
28 I

81
I

62!

Bark, J 44
Barnekow, K. K. . 86
Barrij. 1 94
Bartlioldi, J. S 97
Basch se Bask.

Baselier, J 11

Ba-k, J 94
Baslier, J 11

v. Bauditz, J. E. . . . 60
Bauman, J 125

Beck, T 57
Beck, P 97
Becker, A 68
lieck-Friis se Beck . . 57
Beckman, S 62

P.eijer, G. 1 1 65
Bcniiet, W 25
Berch. K. 11 123
Berenets se iierentz.

Iterentz, Il 89
Berentz se Berns.

Berg, A V>

C)f—lö0771. Pa-so?ihist. tidskrift. Bih.





I30

Berg, A •
. .112

Berg, A. J 7S
Berg,

(J.) A. (I).). . . 27
Berg, E i j

Bers::. T. J 48
Berg, J. J. (G.) .... 51
Berg, K 69
Berg. K. F 120
Berg se Ikrcli.

V. Berg, A, J. . .

Bergenia:),
J. E. . .

Bergencrantz se Ucrgh
Bergenciona, A. . .

Bergencrona. 1!. . .

Bergeiicrona, G.
Bergencrona, [. .

Bergencrona, K.
Bergentreich, D.
v. iJcrger se Berg,

Berg!7rcn, A. . .

III

I II

• • 37
• • 37
2S, 63
28. 57

• • 37
. . 125

• • 37
Bergh, A -.78

Bergh, K 4
Bergh, L. K 33
Bcrgin, J 22
Bergman 17
Bergman, 54
Bergman, Il n
Bergman, E 17
Bergman, 1 (,-

Bergner, E i;;7

Bergsteen, K 99
Bergström, N 51
Bergström, T 63
Bergudd, P 74
Berns, K. M 85
Betsack, F 106
Beurman, O. F. ... 57
v. Deus, J II

Bielke, K. G. . . . i

v. BiJdring,
J. y. . . . 7^

Bildstein, K. G. ... 26
Bildsteen, D 112
v. Bildsten, K. G. . . 26
Bildt, D. ... 1, 44, S7
Billberg, E 51
Bjelke, T 101
Bjur^trum, F 112
Ijjörckman, ] jy
BjörndahJ, P 7:;

Björnram, A. ... 74. 7S
Björnram, L Si
Blankenhagen, P. . . .120
Blom, A 3-
Blom, S ."

5S
Blom se Pluhm.
Blomberg, O. K. . . . 60
Blomen-^köld, P. A. . . 33
Bluhm, G 120

Pröms, P
^ohevy. E 63 v. Pröm.en, A. F

Pock. O. >r

Poderus
lioderus,

J. J. ...
Pogeman, a". G. . .

Polnijack,
J

Poije, A. G
lioije af Gennäs, K.
Poije iif Gennäs. K.
Polin. L. ......
lioman

Poman, A
Poman, M
Ponde, F
Ponde. G
Ponse,

J. A
Porg. P
Porgentreich se Pergen-

treich.

Porgstedt,
J. . . . 2,

Porgström, S
Porman se Påhrman.
v. l'orneman, G. E.
Poström, A
Potsack se Petsack.
Pouhle, K

P.randt. F
V. Brandt, H. J. .

v. Prandt, X
Praudtberg, A
v. Jjrandten, IL

J. SS,
v. Prandten.;

J. J. F. .

v. Prandten, K.F. . .

Pranting, J
Hratt, E. 4',

Pratt, J
de Preiort, S. A. . .

Prehmer, (K?) . . . .

Hreijer se Pröijer

Preithoitz, M
PrigadoM,

I

v. Princkcn. O. R. . .

Piinckman, A. II. . 73,
Prink, A
liroaker. F
Prockman se Proocman.
P.rolim. A
Prohman. K
liroman. A
liroman, H. (L.) . . .

Proocman. K. G. . .

Hriimmer, Ii. Ij. .

Prummer, \\. . .

Prummer, \V. . .

Pru^c.
I

lirusell", P
lirännare, .\. . . .

Pruijcr, H. K. . .

liröms. K. . . .

3 1'

2;s

37
120

37
58
42

33
17

60

17

7S

Si

4S

17

I!

94

SS

84

4S

Si

122

123

4
89
123

44

v. I5römsen, G
V. Bromsen, i\l. .

Publ^ K
Pubbc se Piiljb.

V. Jiuchwaldt, K.A
v. Buddenbrock,
H. G

.

Puraus se Pure, R. J.

Pure, A '
.

Pure, R. J
Purgman, D
v. Pursky.

J- E. . . .

v. Bursky. L
Puschéer, A. [.

Puse, L. . . ;

Puus se Puse.
P.uttncr,

J. B
Pähnnan. L. . . . 90
Pang. X
Pänge. P. A. . . . .

'

PätVerfelt. P. G. . 4
Pä(h)r, ]

.'

Pähr, P'.

Pöckman, M
v. Pöhnen, H. A. . . .

Pöös, J

44.

11^

114

Si

86

114

67

67
loS

33

33
51

51

104

37

39
78

5

75

99
5S

Cabbe
Sq Cairncross, A.

79,

48 Cairncross, X'. V.
100 Cairncross, R
4 Calmander, f

25 Candoon se Caudin . .

Carbin. K
26 Carlheim. P. G. . . .

37 CaiJ ström, J
1 16 Carpelan, M
75 Caslimier. H. U. . . .

37 Caudin. K. E. (C.) . .

23 Cedercrantz, K. G. . .

Cedersparre se Jungh.
Si Cederv.all, A
S9 de Chan. J
17 de Charliere,

J. G. . .

37 Christernin se Christier-
S9 1 nin.

123 i Christiernin,
J. E. . .

6SjChrist(.phers, L. J. . .

126 lie Clair. C. . . . 3,

97 I
Clambeck. E

971CI00 se Klöv.

97 ide Clou. A
97

I

Coijet, 1:. II

2iCoijet, G. V
73 Coijet. X. C
4 1 Coijet, P. J

104
116

126

117

75
4S

33
94
39
17

40
4S

97

94
54

5

119

uS
94
90

97

97
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Collin, S. . . .

Cremoii, J. . .

Creutz. G. . . .

Crciitz, G. O. .

Creutz, K. . . .

Creutz, P. . . .

Criwitz, K. . .

Croll, N. J. . .

Croinberg, K.

Cronacker, K. N.
Cronander, J.

Cronander, J. A.

Cronhjelm. J.

Cronqviit, P. . .

Cronströni, J.

Cruceliuä, O. . .

Cuckuck, K. . .

57,

D.

Dahl, K
Dahl, S
Dahlberg, X. • •

Dahlberg;, P. P,. .

Dahlcpii. II. . . .

Dahlgren, J. B. . .

Dahlman, A. . . .

Dahlpihl, A. . . .

Datne-, K. A. . .

v. Daraiiieuhof . .

Danckwardt,
J.

. .

Danielsson, J. . .

v. Dannenfelt, K.

v. ]3aigitz, K. W.
v. Datjetz, K. W.
de la Grange, F. J.

de la Mötte, K. ".

de la Rogne, 15. .

Delin. K. . . . .

Dcllwick, 1!. . . .

Delhvig, O. G. . .

v. D erfeiden, P. j.

Dessein, A. F. . .

Desäin se Dessein.

Didron, II. F. K.

v. Dieektnan, G. J-

Diepenbrock, K. R.

Dijntz

Dittmar, F. K. . .

Dittmar, J. F. . .

Dittnier, se Dittmar.

Diur. 1 57
Docke, E 51

Docke, 1

Dohna, "K. A. . .

Dolech, T- F. . .

-Douglas." V. . . .

Drake, G
Drakenhielm. I. K
Drenkahn. S. A. .

79

79

44
I2n

103

SS

37
17

17

75
72

1 1

1

120
2.S

2S
2 C)

6S
8c,

1

1

26
66
120

90

75
90
117

5

5-^

60

60

97
48

45

00
28

51

Dros-el, W. J.
. . 27, 33

Drysell 65
Dufva, J 51

l.>ufva. J 112

v. Duker, E. J 7g
Duncan, K 116

Duwall, G 2S

Dybergh, N 33

E.

Ebbeltoft. J
l^ckman se Ekman.
Edberg, M
Eden, M
ICdcnström, M. . . 44.

Eek, N
Een
Eenqvist, E
Eenqvist, P
l",hrenborg, R
Fhrenniarck, K. . . .

l.lirenpohl se Pohl.

I'"hTenreuter, E. . . .

l^hrenreuter, F
Ehrenroos se IvJinthen.

Ehrenspetz, A
Ehrlich. J. K
Fi-enniengcr, G. . . .

Ilkedahl, O
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Omkring Sigurdsstenarna

af S. H. Adlersparre

Hänvisningar: C. Säve, -Sigurds-ristningarne-, iS6S:

//. Schiick, vSigurdsristningar , Nord. tidskr. 1903:

5. Lindq-jisl. iRanisundshron vid Signrdsristningen •, Forn-

vännen I914:

O. vofi Friesen. »Upplands runstenar-. 1913.

Flateyarboken berättar hur Erik jarl tog- sin tillilykt till Suijjioci

undan Olaf Tryggvason och sökte hjälp hos den svenske konung
Olof, hur Olof Sveakonung mottog honom \'äl, gaf honom >.fridland

och stora inkomster, sä att han mätte där väl underhälla sig och sitt

följev. Och Erik var i Sverige den vintern; och till lionom kommo
dä stora sk-aror flyktingar från Norge. Om sommaren for han

i härnad i Östersjön för att skatTa sig byte till sin skaras under-

håll. Så fortsatte han i fem år att vara om vintrarna i Sverige

och i Danmark, om sonn^arna på härtåg.

Erik Jarls broder Sven jarl hade äfven tagit sin tillflykt till

Sverige och till Olof S\'eakonung. Han fick till gemål den svenska

prinsessan Holmfrid, syster till Olof Skötkonung, och därmed i

väl än högre grad ett rikdigt underhåll af Sveakonungen. Xär
Sven jarl sedan ville återtaga sitt välde i Norge, for han först i

härnad österut för att skaffa underhall åt hären, återvände till

Sverige om hösten, hann ej längre än till Sveaskären, blef där

sjuk och Åo'^. IMen de norska stormännen fortforo att söka sk\'dd

hos Olof Skötkonung, där den ;>dryge mannen» Olaf Haraldssons

ovänner alltid funno god välfägnad. Detsamma omtalar Snorre

i Konungasagorna. Och Snorre säger, att, enligt Are prest Tor-

gilsson, år 1029 hade konung Olaf Haraldsson varit konung i

Norge i femton vintrar med den vinter, da han och Sven jarl

bägge voro i landet. Alltså är det år 1015, då Sven jarl fick sitt

hem i Sverige.

I— ItiOörU. rcrsi'n/:ist(V!sk liaskri/t igiö. *





Att ännu en tredje son af Ilakun jarl följde sina bröder till

det gästvänliga »fridlnndct och där vann fast hem och vcrksiunh.Li

veta vi af runstenen L 312 i Bro s:n Bro härad, södra- Uppi.-ind.

Runskriften lyder: Kinlulc, Huhnkirs,- dotter, syster till Sula-u[^

och Kau, lät göra denna bro och resa denrt.a sten efter Asur sin

make, son till J lakun jarl. lian var vikingavard. Med fröjd'

hugnc Gud nu hans ande och själ.- Om denne Asur veta vi intet

mera.

Erik jarl var gift med danske konungens dotter; .Sven jarl

med svenske konungens syster; Sven jarls dotter Gunhild var

gift först med svenske Iconungen Anunt Jakob, sedan med danske

konungen Sven Ulfsson. Att Kinluk, Hulmkirs dotter, var hög-

ättad nog att bli hustru till Hakun jarls son och således ingift i

svenslca och danska konungaätterna, det lanma vi första af den

gamla svenslca seden, som höll sä strängt pä makarnas lika börd.

Vi kunna således här ej tala om jstorbondeslägtv, ty här gäller

det den kungliga ätten.

Om Hakun jarls ättlingar säger Snorre, att de voro mycket

vackrare än andra, och de flesta voro m}'cket utmärkta män, men

alla voro dugande niän. Erik var den mest framstående af brö-

derna, men Sven var den vackraste man, som någon har sett.

L

Af de stenar som Hulmkir, Kinluks fader, har rest åt barn

och barnbarn, ha vi i behäll sex, och af stenar resta till hans

åminnelse ha vi ännu kvar t.renne. Den äldsta ristningen, I,. 403

Alarkim, Upland, är till minne af Huhnkirs och Sikrups senborne

son Suin. Det ar en läng tid mellan denna ristning och de sista

af Hulmkir resta stenarna. När sä Hulmkir kallar Sven sin .sen-

borne son , har Hulmkir hunnit till hög ålder, då han reste vår-

darna öfver de äldre sönerna. !Markim ligger alldeles utanför det

Hulmkirska området, och ristningen är så mycket äldre än de

öfriga som röra Hulmkir, att man skulle tveka att tilldöma vår-

den denne Hulmkir. Utom öfverensstämmelsen i namn bekräftas

samhörigheten likväl af alla uppgifter om Hulmkirs liöga ålder,

då han fatt uppleva flere generationer. Eör övrigt betyder !\Iar-

kimstenen intet för denna uppsats, da Sven sannolikt ej lemnat

ättlingar.

' För<l.T;.:;?vi3 v.ijras riversättnineen nul) kaeti.'» i överensst.ininiol^e med I,. >'^2,

Knifstfi. »Mihfl kaii ant hans;, da de!i Qcr den enda riinlis^a incniiiLjeii ^ U:dii'l'-

den imij) kactiJ ar ju oväntad, mea också ordlol-dcu -hialbi han-; nu ant> ;;r oväiiiad.





Lofön, i Mälaren, var ett af Hulnikirs gods. Där reste han

värd efter sin nioder, L. 361, och där ristade. Afrip runor öfver

tva hans söner, Svarthafjie och Ernfast, D. II. ji. Vid shitct af

sin lefnad reste Iluhiikir värdarna i Erntuna, L. 21 8, i Hohn, L.

75S, och i Dalby, L. 96, allt i Uppland, öfver sönerna Hulmfast

och Svarthaf|)e, och tillsammans med sin hustru Sikrij) stenen i

Tible, L. 80, öfver sin son och hennes styfson Kunar. Dessa

minnesmärken äro samtida: kort därefter dog Hulmkir.

I Södermanland finna vi dödsrunorna efter Hulmkir. Silcrif)

har för lians själs salighet låtit utföra vår järnålders största min-

nesmärke, bron öfver Ramsundet i Sundby s:n Öster Rekarna/
rned den stora hällristningen frän Sigurdssagan, L. 984. Inskriften

lyder: : Sikrij) gjorde denna bro. Hon var Alriks moder. Urms
dotter. h'ör Hulmkirs .själ, hennes makes, Sukru|)s faders . I\Ied

Hulmkir hade Si]<ri[) endast sonen Sven, men i sitt f(;>regående

gifte med Spjut hade hon sonen Alrik, som rest stenen E. 979 i

grannsocknen Kjula öfver sin fader Spjut och hans bragder.

En sten ristad af Bali, L. 94S Öfver Selaö, är af Varasi (Var-

fast r) rest lät Ulmkar broder sin-v. Och i Arila s:n Öster Rekarna

har »Fastulf Viulfs son>; rest stenen E. 977 >ät Hulmkair broder

sin> och åt ij^orvar mo|iur sinav. Här fä vi således veta namnen

pä Hulmkairs föräldrar. Att stenen gäller denna samma Hulmkir

bevisas af släktledningen i det följande. Runstensristningarna i

Södermanland och pä ]\Iälarens öar ha en ålderdomligare prägel

än vid stråkvägen Sigtuna—Uppsala, och särskildt kring Uppsala,

hvilken trakt tyckes föregå såsom hufvudort. Med detta för ögonen
fa vi beräkna den förstnämnda bygden något efter sin tid under

hela 1 000-talet.

Sikrij) och Fastulf bedja Gud för Hulmkirs själ, men Hulm-
kir själf har ingen bön på någon sten, icke ens där den fromme
Asmunt har ristat. Man får kan.ske däraf draga den slutsats, att

Hulmkir icke var någon åtminstone ifrig kristen. Om de s. k.

ikorsen på runstenarna hade kristen eller annan traditionel bety-

delse, torde vara ovisst.

Hulmkirs minnesmärken befinna sig alltså i en linie från söder,

Lofö Selaö Öster Rekarna, till norr, Erntuna. IMarkim såsom
ofvan nämnts.

' Sune Lindqvist: Ramsundsbroii vid Sif^urdjristningeii.





Äldre än 'nåp;on af förut omtalade runstenar äro de ristnhv^ar

som tala om \'iulf. I Öster Rekarna,. Stenkvista s:n, ha y\ ea

sten, L. 975, som Viulf och hans bröder Halftan (?) och |)uoti

rest åt fadern, >4iulteu . . .» (r); och- i Skånela s:n, Uppland, ha

Vikulf och hans moder KuriJ) rest stenen L. 4S6 åt hans broder

». . . rf^. Stenen D. 1. 136 i I^alingsta s:n, Uppland, har intet nicr

af sina runor i behåll iin orden .efter Vigulf)^. Stenkvista-stcnLii

tyckes vara den äldsta, de andra tvä ristningarna samtida, ocli

äldre an h^astulfs öf\-er Hulmkair. En senare ristning i Häggeb}-

s:n Viksjö, L. 51, talar om Vikulfs arfvingar. Likasom Hulmkirs

värdar, äro Mulfs belägna i Öster Rekarna och vid vattenstrakct

till Uppsala (Tiäggeb}- Balingsta): dessutom i Skänela, där anled-

ning finnes att söka Kurijis släkt. (Se längre fram!) Tafl. I.

Hulmkir har själf int\'gat, såsom ofvan nämnts, att Hulmfast.

Svarthaf|)c, Kunar och Sven voro hans söner. Kinhik har pa

Brostenen, L. 312, sagt sig vara Hulmkirs dotter och Kaus sys-

ter. Och Hulmkirs cnka Sikrijj säger llulmkir vara fader till

Sukruf», L. 9S4 Sundby s:n Ramsundsbcrget. Vi kunna våga

sluta oss till att Mulmkir haft ännu fyra söner, nämligen Ernfast,

Arnbiarn, Fastulf och Jurunt.

Hulinfasts dödsrunor äro ristade av Hulmkir. fadern, L. 21S

Erntuna, L. 96 Dalby; af HaJ>intis, hustrun, L. 7S8 Frösthult: at

Helka, Hulmfrij), L. 386 Jcrfälla — allt i Uppland — och Biurn,

L. 9S2 Jädcr, Öster Rekarna, barnen; samt af brodern Fastulf, L.

219 -ICrntuna. Dessutom i Sånga L. 349. Således de gamla ättar-

godsen, utvidgade till Frösthult. Alla dessa Hulmfasts vårdar äro

från samma tid. Tid och plats öf\'erensstämma, och uppgifterna

bekräfta hvarandra.

På samma sten som Hajdntis reser öfver Hulmfast, ristar hon

dödsrunorna öfver sonen Kute, L. 78S Frösthult; och på samma

sten som Biurn reser öfver sin fader, ristar han äfven runor öfver

.sin broder Jarl, L. 9S2 Jäder, Öster Rekarna. Kute reser sten

öfver Inkialt, broder sin, L. 707 Vekholm, äfven vid samma titi.

Hulmfast och hans söner Jarl, Inkialt och Kute ha dött ungefär

samtidigt kort före Hulmkir. Hulmfri[) blef gift med sin släkting

Siktierf, L. 1551 Öfver Gran, Uppland.

I Salcms sm, Södermankand, ha I^aste och hans broder re'^':

stenen L. S18 åt sin fader Bu/ni >[>orkiards make». På stenen
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1.. i<>) Vaksala, Uppland, sägas Sto|)e Siktiarf |>orkir och Aistulf

\aia söner till |)orker|). I Spånga s:n, Uppland, lia Kii och Sven

ristat, L. 3S2, åt sin fader Birsa, som var make till \'ikar[) och

son till |jorkar|); och Ernfast har huggit stenen. Ocli på Sundby

jiäll i samma socken, L. 'if^G^ ha Svens söner Antvit och Kirjjar

ristat åt sin fader. Dessa stenar förklara hvarandra. Ernfast. ar

Ilulmkirs son, runristare i släkten. Namnen Antvit Sven och Ku
äro släktnamn, Aist Stohe och Fäste ingå i släktens varierande

namn.' Tid och rum fullborda sannolikheten — eller vissheten —
att vi här ha de sökta personerna.

Siktiarf är gift med Ilulmfrij), L. 1551 Ofver Gran, Uppland,

och har dottern Kojdauk som ristar hans åminnelse i Ofver Gran;

och Kojilauk har sonen "|>orterf, som bodde i HarvistaJ), såsom

hans enka Ki})a förtäljer. Husby Sjutolft, stenen L. 66S, ristad af

Ixali. Denna sten har stått pa Gidsmarken, som legat på Vigby

ägor, väster om Husby Sjutolft kyrka, enligt Dybeck. Harvestad

var -en gård i socknen och som blifvir inlagd under Ekolsund>.

(Upplands Fornminnesförenings tidskrift haft. i.). Vigby och

Harvistaf) äro vid denna tid stamgods fcir släkten. Ekolsund liar

således gamla anor. Tatk I.

I Dalby s:n., Uppland, ha vi en osäkert omnämnd sten, L.

99, som Gri|)ur och Ulf rest åt sin fader jarl. Alen av stenen

L. 213 i Danmark s:n. Uppland, bekräftas uppgiften: där rista

Ker])ar Ulf Ikiilbiarn, Abiarn och Run minnet öfver sin fader Jarl,

och 'Arfri])'> öfver sin make. Ett skiljetecken eller en runa har

stått före Arfrij); far man antaga att det varit T, blir namnet

TarfriJ). Tarfriji var en samtida släkting till Jarl, syster till en

Abiarn, efter hvillcen sålede- hennes son fatt namnet. Dalb\-s alla

runstenar tillhöra ätten, och af runstenarna i Danmark s:n tillhöra

sä många obetingadt denna släkt, att de återstående säkerligen

äfven höra dit. I Dalb\' ha vi stenarna öfver Jarls barn. barnbarn

och ' barnbarnsbarn. Att Ilulmkir blifvit en gammal man se vi

äfven däraf, att furst i 5:te generationen' återkommer hans namn:

Jarls sonson heter Ilulmkir, Vänge s:n E. 113, Dalby s:n E. 100.

I generationen därpå återkommer namnet Jarl, Vänge E. iii,

l^ondk>'rk-a s:n E. 121. Pä så vis kontrollerar den ena uppgiften

den andra.

' G. Storm: Vore Forfaeörcs '1 ro p.na Sjaelevandriri':; o^; dcres Cpkaklche-
syftem. Ark. f. Xord. Kil. IX.

B. Ncrnian: Sveriijes älstr koinm^al;inj;(.kT. 191.}.





Inför vår tids begrepp förvillas man af de månc^a samtida

generationerna under denna aflägsna periocl. Vi skola komma iiiat^.

att S:ta Birgitta var 13 år, då hon gifte sig; Ulf (tiKhv.arssoti var

da 18 år. Drottning Margareta Valdemarsdotter \-ar ju också ung

vid sitt giftermål. Knut jarl, Eskil lagmans styfson, var konungens

råd vid 18 års ålder.' I Olof den heliges saga omtalas Tore Al-

vesson vara 18 vintrar gammal och gift och så betydande, att det

lönade sig för konung Knut att vinna honom. Lagstiftningen i

vårt land har ju upprepade gånger höjt äktenskapsåldern. De
slutledningar runstenarna gifva oss, är, att de ofvan hämtade exemp-

len från medeltiden icke voro undantag, ty de äro den gängse

sedan under forntiden.'^

En annan sed olik var tids är giftermålen inom släkten. Dot-

ter hade ej arfsrätt. då manlig arfving funnes; men hon godtgjordes

med ett likbördigt gifte inom släkten, såsom släkttaflorna här \"isa.

Följderna blefvo så, att pålVen år 12 15 gaf förbud på allt gifter-

mål intill 5;te led. Tafl. I.

I den norra delen af denna släkts godsområde, i Bälinge s:n

L. 136, har Hulmfasts son Inkialt fått sin dödsruna af sonen Viki.

Det gamla godset å Lofön är fortfarande i släktens ägo, och där

får Vik sina runor af sönerna J>orkisl och Sikniut, L. 360. I

Kungsör ristar jjorkisl L. 994 åt sina bröder Askant och fjurkut.

I Danmarlc s:n. L. 214 ha ])urkaut och hans son Sikvij» ristat åt

Sikniut. Askaut har i Grödinge s:n D. 4 Södermanland ristat at

sin morbroder eller morfader (Lofö D. II. 71) h>nfast och åt sin

hustru Ulaf. Askaut har fått många runstenar och stort beröm.

I Västra R}-d har en af föräldrarna, eller båda, namnen borta, rest

stenen L. 323 öfver Askut son sin en väldigt dugande kämpe»

I Solna s;n ha Anunt och ])orkisl hugfäst hans minne D. JI. i.

Och i Närtuna, Uppland, har Ketilfast rest stenen L. 587 »efter

Askut fader sin som var i öster och i vester.), Askut dog unge-

fär samtidigt med den äldre generationen. Ketilfasts söner heta

Elrnfast och l'>nkaut, bekräftande släktskapen med förut nämnda

Ernfast och med Askaut. Närtuna s;n L. 586. Askuts alla vårdar

äro resta vid dåtidens sjöled, klart visande hvar Askut hade sin

gärning, när han icke var ;i öster och i vester».

' P. A. .Munch: Det Norske Folks hist.

' I en di~ki;ssioii i Svenska DnghL Kydbohohn eller Lindholmen ?> ^Ji^er

landsarkivarien d:r C. M. Kjellberg ''5 1915: '».Vtt Gustaf V.isa ej fiiddes 1400 har

man ansett som gifvet. ty enligt moTo;ongäfvehrefvet fiir Si^;rid Kiki!-:dotter (Maner)
'5': 1475 skulle Cecilia Mansdotter, Ciustaf Va-as moder, vant ej mer ;in omkring

14 år, om kungen födts I490>. Jfr ofvan.





I Fröslunda, Uppland, stär stenen L. 746 ristad av Biurn och

Kisl >.efter Antvit fader sin som bodde i Hcrfistafi, frände till Kir-

j.ari-. Här ha vi återkommit till Ekolsund. r\Ie'n hvillccn Antvit.

som här omtalas, kan icke bevisas. All sannolikhet talar för, att

han tillhörde Hulmfasts gren, dä han bodde pä just det ättargods,

där vi funnit mänga af Hulmfasts arfvingar. Af Inkialts söner

är nämnd endast en, Viki; Hulmfasts alla andra söner ha mangä

barn uppräknade. Väga vi därför antaga Antvit vara son till

Inkialt komma vi åtminstone icke längt ifrän sanningen; och i

alla fall bevisas att Hertista|) var ett stamgods för släkten. Biurn

och Kisl äro ofta återkommande nanni i ätten. I Västra Ryd
s:n, på Granliammar, ha IMurn och Stenfri}» rest L. 324 cfrer Kisl

som föll i hVekis lid. Pä samma ställe är ofvan nämnda sten

L. 323 rest efter Askant. Detta visar ju samhörighet mellan alla

tre ristningarna. Många i släkten ha hetat Kirpar, men någon

närmare frände till en Antvit vid denna tid har icke kunnat utle-

tas. Nan:met Antvit bäres af mänga i släkten. Kanske kan det

antagande vagas, att Antvit i HerfistaJ) är den Antvit som rest

stenen på Hundhammar L. 817 l^otkyrka s:n, Södermanland, ät

sina bröder Huki och |jorkisl. Da har J)orkisls namn gått till

Vikis son. Namnet Huk återfinnes i Hukbiurn, Lofö s:n L. 362.

Stenen på Hundhammars borg säger, att Antvits broder Huke
;^blev död med Inkvar:>. Där ha vi ett årtal, 1041.

I Bälinge s:n Uppland, reser Kunilf stenen L. 160 åt sina

söner Asbiarn och Kute, och i samma socken reser Ant\it stenen

L. 133 at sin broder Kute. Denne yngre Kute är sannolikt den

förut omtalade Kutes brorson och antagligen son till Inkialt. Det

är säkerligen dernie yngre Kute som stenen L. 242 är rest öfver

i Tcnsta sm, Uppland, af Stotbiarn och Istain, som lämna den

upplysningen om Kute, att »Ketiliik.a hette hans hustru och Vielf».

Från samma tid är ristningen i Husby Sjutolfs s:n L. 673. Vigby,

där syskonen Istan Karl TarfriJ) Larus och Tafsc resa \-ården

öfver deras broder Abiarn. Här ha vi det samma ^'igby, som

ofvan nämnts, invid Ekolsund, Istan ha vi pa stenen L. 242 här

ofvan, Tarfrij) tillika med hennes son Abiarn pä Danmarkstenen

L. 213. I Bälinge s:n finna vi äfven den sten L. 154, som Abiarn

Inkialt och Imlnk rest efter sin fader Abiarn L. 673. IL. 154

återkommer namnet Inkialt och visar, att vi äro på rätt spar.

Stotbiarns söner äro Askil och Sto|)kil. Danmark s:n L. 210. I

r>älinge s:n är äfven stenen L. 150 efter Asbiarn, rest af hans barn

Jurun ])runiulf och Inkifast. Tafl. I.





Den äldre Kute var son till Hulnifast och fick af Ha])inii.s

dödsrunan pä samma gäng som hans fader. I Löt s:n ha söncrn.i

Aukair och Fraikair rest tva stenar, L. 690 och L. 691, öfver sm

fader Kute. I Lofö s:n, L. 362, ha Ikulbiarn Vibiarn och Huk-

biarn ristat efter KuJ)e fader sin. Dessa stenar äro samtida och

sta pä ättarjorden, hvarför den olika ristningen Kute och- Ku];c

torde vara betydelselös. Dessutom visar namnet Vibiarn tillbaka

pä Viulf 1 Husby Sjutolft s:n, i Vigby L. 671, resa Snibiorn

och Frai]:air sten at Hiulmfast broder, och l]ali ristar stenen. Dar

ha vi Hulmfasts namn på sonsonen. En annan sten i samma

socken, L. 669, ha Halftan och Sikniut rest ät sina fäder Auj»-

kair och Tan och åt Halflans bröder Almkar och Vibiarn. Där

återkommer Loföstenens namn Vibiarn. Och först i 4:de led ateriä

vi nu nan:net llulmkair. Jfr. Jarls gren! Sa belyser åcn ena

stenen den andra, visande att vi måste vara pa den rätta vägen.

Knligt förut berörda uppkallelsesy.stem ingår Hulmkairs namn i

Aupkair Fraikair Munkair Kair Kir Kar o. s. v.

Enligt L. 157 Bälinge s:n hade Halftan sönerna Sikvat och

Karl, och enligt L, 79 Skogs Tible s:n hade Sikvat sönerna Vikc

Sikstain och Karl. Tiblestenen står i samma by, Ingla, där Ilulm-

kir reste stenen efter Kunar. Den gamle Hulmkairs sonsons son-

son Hulmkair är troligen fader till Agotihi och Svarthufjnhi (varia-

tionsnamn af Kute och Svarthaf|)e) som i den gamla släktbygden

Erntuna, Uppland, rest L. 222 at fader sin Hialmger; och sam-

tidigt ha Slo|)r och Tan rest L. 769 i Hjelstad s:n, Uppland, at

Hulmkair fader sin.

Stenen L. 743, Fröslunda, är rest ät Ilimink af brodern h^ulke

och sonen Kunimar, och ristningen säger, att Himink bodde i

Vikby. 1 Vigby, Husby Sjutolft, äro stenarna L. 671 och L. 673

resta åt Hiulmfast af hans bröder och at Abiarn af hans syslron.

Som vi sett äro Vigby och Harfistajj nuvarande Ekolsund, där

många af Hulmfasts arfvingar således haft sin bostad. Anmi rk-

ningsvärdt är att af Dalby sockens runstenar äro tre resta pä en

gård som heter Viggby, D. 98, 97, 99; och i Danmark s:n heter

den gård Vigby där stenen L. 213 är rest till samma Jarl.

Vi ha nu följt Hulmfasts ätt genom hela århundradet '-ch

äro framme vid 1 100-talet: där är det slut med runstenarna. Vi

skola nu följa ättegrenarna frän Hulmkirs andre söner sä län;;t vi

kunna. Tafk I.





SvarthaJJte har dött vid samma tid som Hulmfast, och Iluhii-

kir har ristat åt bada sönerna pä samma sten, Iirntuna L. 218.

I liahngsta s:n, på Viks forna gårdstomt år stenen L. 91 funnen,

som ri stats af Olauf efter Svarthuf|)e fader sin och efter |jor[) bro-

der sin. Enhgt tid och sedvänja är denna Okiuf sannohkt Askauts

liustru Ulaf, D. 4. En annan dotter till Svarthafjie, Inkfrij), har

i Dalby s:n ristat åt sin broder |jor|) på samma sten, L. 96, som
Hulmkir rest åt Hulmfast, hvilkct ju visar, att det är samma j>or|).

lnkifri|) har blifvit gift utanför släktens bygder, L. 582 Husby
Långhundra s:n. Svarthar|)e har öfverleft sonen Anunt och har

i Skråmstad, I>. 16 Vadsunda s:n, rest minnesvärden öfver honom,
Denne är troligen samme Anunt som tillsammans med |>orkisl

reste stenen D. II. i i Solna efter Askant. I Platuna s:n ha Kairvi

och Kula ristat sten L. 2 öfver Anunt fader sin som var österut

död med Jnkvar. Här ha vi nu kommit till är 1041. Hulmkir

har i Holm s:n rest L. 758 at Svarthafj)e och på samma sten låtit

Kula rista åt Utr. I Skråmstad har Svarthafjje förmodligen bott

(se ofvan!): ckir har äfven Aist rest sten efter Svarthauffje fader

sin, L. 15 Haga s:n. Och i Haga s:n, L. 14, ha Fastulf Uring Kair

och Hulmlauk — namnen känna vi igen — ristat at sin fader Aist,

och Fastlauk åt sin make. I Vadsunda s:n, L. 17, ha Sakse ristat

åt Aisf fader sin och |)orgun åt sin son. Svarrhaf[jes område är

sålunda ganska koncentrcradt — Haga Vadsunda Balingsta Holm
Dalby socknar; Anunt är hemma i Hätuna Vaksala, L. 191.

Invid Skoklosters kyrka står stenen L. 1550, ristad af Fot

och rest af Antvit och Kulaif och Kunar och Haurse och Rulaif

åt forj) fader sin. Kunlaif föll i öster med Inkvar, säger oss stenen

L. 47 Ytter Gran s:n: och stenen L. 38 i Öfver Gran s:n säger,

att Kunlaif var dråpen i öster med Inkvar och att Kunlaif kunde

väl knarren styra: b;.lda stenarna äro resta af Kunlaifs söner Antvit

Kar Kisl Blisi och Tiarf. Kunlaifs broder Antvit har tydligen

dött tidigt, då Kunlaifs äldste son fått Antvits namn. Kunlaifs

söner och sonsöner ha alla fatt sina minnesvärdar i Ytter Gran

och Öfver Gran socknar L. 45, 46, 48, 36 och kanske Kalmar
s:n L. 32, allt i Uppland. I Sko s:n ha vi stenen L. 63. som
Kari och Ufaik rest åt Kunar fader sin: tid, rum och namn hän-

visa till f>or]is son.

Så ha vi i Tillinge s:n Uppland stenen L. 729 som Kar har

rest at sin fader I\Iursa. hvilken i Grekland samlat stora rikedomar

åt sin arfvinge. D:r K. I^rate' har visat, att ]\Iursa är felristning

' K. iJrate: IMrcudeionets nininskritt, Antikv. tidskr. 1 9 14.
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för Hursa, ocl; att allt tyder på. att den Haursi som omtalas pa

lejonristningen är den Hursi som fått sin rninnesvärd i Tillinge.

Har Rulaif varit med brodern i Grekland: D:r Bråte läser pa

lejonet RLIF [R(u)lifr]. I Tillinge s:n,- vid samma by, Urlunda.

som stenen L. 729, står stenen L. 730 rest af Helha öfver Hrulf

sin make. l^åda stenarna ha alldeles lika runslinga och båda äro

ristade af Bali Det kan antagas, att båda dessa dött unga; till

den ena namnes ingen arfving, till den andra uttryckligen endast

en. Kar var släktens vanliga namn. Och Kars son heter Haurs-

efni.

Kar är gift med Kunhilt, Bro s:n L. 315, Hillersjö s:n D. III.

II, båda i Uppland. Kunhilt år dotter till Asur och Kinluk, Bro

s:n L. 316. Ku hennes son heter Asur, och om honom och hans

bröder heter det. att dessa äro \'ikulfs arfvingarv. fläggcby s:n

L. 51, Viksjö. Vi ha här kommit till utgångspunkten, och da

måste ledningen vara riitt. Troligen är det samme Asur som fått

stenen D. 8, Öster Hanninge, Södermanland, ristad af sin fader

Kair. Asurs söner ha i Iläggeby s:n, Uppland, rest sin faders

minnesvård, L. 53: en son heter Svarthauf])i. Kunhilts och Kars

son Utriik har en son Svartink och en son Kari — bevis ständigt

återkommande — 1). 21, Sorunda sm, Södermanland, Rasbo s:n

L. 294, Uppland. En son till Svartunk heter Sikbiarn såsom Kun-

hilts broder. Utriik full i Ku|)vis lid.

Stenen D. I. 11 är funnen på Tång i Västra Ryd s:n. Uppland,

och rest af Kir till minne af sin fader Busi och sin broder Kuruk.

Busi var son till Kar och Kunhilt. L. 51. Xamnet Kir återgår ju

till Kar. I Fitja s-.n, Uppland, ar stenen L. 754, ristad af Bali,

rest af .Sven »ät sin fader Jufurfast pä j^ak, Sirif)S make.» Och i

Västra Ryd ha :;Sikri|;s söners rest den skadade stenen L. 322.

Släkten har således ägt Tång (f>ah) i Västra Ryd, och det har

dä tillhört äfven Busis farfader Haursi. Är det möjligt att läsa

pä Pireuslejonct paJi i stället för Ua]i.- Västra Ryd låg ju i >.Roden»

vid Mälaren.

I Funbo s:n och i Sollentuna sm omtalas vid denna tid en

Haursi: han är icke densamme som Svarthaf|)es sonson, och det

ser icke ut som vore han af Hulmkirs ättlingar.

Kars och Kunhilts son Busi har ett cn'anligt namn. Haurses

broder Kunlaif hade en son l^lisi. Detta namn är enastående, och

det är ju möjligt att uanmet varit Busi. Busis son Tuke har sin

åminnelse ristad å stenarna L. 469 i Ångarn s:n och L. 2S5 i ICdsbro

sm, bada i östra Uppland, af sönerna: och Edsbrostencn säger,
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att Hulmkir lät göra bro till Tukes åminnelse. Med ristningens

ålder passar ingen annan Ilulmlcir ån den ganife frän västra Upp-

land. Att deltaga i ristningen af barnbarnens värdar år ju hans

vana, såsom vi sett. Tuke måste då vara son antingen till Blisi

(l^usi) eller till en onämnd Busi, son till }>or|). I hvilketdera fallet

år Hulmkir nu m)-cket gammal, och det veta vi förut att han blef.

Tukes fader, Busi, dog på knarren, säger vården, B. 769 Stig-

tomta, Södermanland, der hans söner jjorjj och Tuke ristat hans

åminnelse vid den gamla vattcn\ägen mellan Östersjön och Iljäl-

maren—Mälaren. Namnet [jor[) visar härledningen. Tuke dog i

Grekland, L. 469 Ångarn. Alla vårdarna ligga vid sjöleden.

Svarthaf|)e5 ättegren har utvalt at sig det centrala området

af släktens besittnincrar. Tafl. II.

Hulmlcirs runstenar i I^rntmia och i Tible efter Hulmfast och

Svarthaf|)e och efter Kuiiar äro lika hvarandra och lika stenen

L. 196 i Vaksala, \^ituls äng, efter Kunar. Vaksalastenen är ristad

åt Kunar af hans barn Ernfrifj och Isfast och hans hustru Kilok

samt af Kitulbiarn och. af Kunars bröder Fastulf och Jurunt. Denna
likhet mellan runslingorna, åttargodset i Vaksala samt namnen
Fastulf och Kitulbiarn ge oss anledning att tilldela Hulmkirs son

Kunar denna sten. Ernfrij) har kanske i Balingsta k}Tka fått sin

graf med täckhällen D. I. 135 där runskriften säger: -efter Ern-

fri[) och Fruk . . . och Sihri[j . Kitulbiarn var Kunars brorson.

Tan. III.

Fastulf, Kunars broder, har 1 Erntuna s:n E. 219, Fjuckby,

ristat åt Hulmfast, och hans hustru Runarvi åt sin fader Aslak.

Fastulf och Runarvi blefvo Aslaks arfvingar, då Runarvi således

ingen bror hade. Deras söners namn Aosulf och Kair, E. 81

Ålands s:n, visa hvart de höra. Tati. III.

Jurunis identitet har icke kunnat fastställas: så mänga heta

Jurunt, och släktledningen för icke till något resultat.. Tatl. III.
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Kit (Kiau Ivau Kui) namnes på Brostenen, L. 312. som Kin-

luks broder, llulmkirs son. De enda säkra minnesmärken lian

lämnat är vid Rosersbcrg i Uppland. Norrsunda s:n. I Rosers-

bergs trädgård är stenen L. 532. där Kui ristar efter Lafse. sin

son. I Rosersbergs park är stenen L. 533. skadad, efter l')iarn

son. I Rosersbergs djurgärd är stenen L. 535 af Kitilvi efter Ketil

fader sin. I Skanela s:n till hvilken Norrsunda är annex, finnes

stenen L. 4S9, hvars ristning dock är äldre än Rosersbergsstenarna.

och denna sten är rest af makarna Kiau och Kitilvi efter Justin

Anunt och Riurn. Äfven stenen L. 4S5 i Skanela talar om brö-

derna Justin Jurunt och Biurn, och den ristningen är äfven äldre

än Rosersbergstenarna. Hvad som framgår af Kuis stenar är,

att äfven Rosersberg var ett storgods vid denna tid. I Danmark
s:n L. 212 ha Lafses söner ristat ät sin fader. I Danmark s:n

återfinnes den ena efter den andra af Hulmkirs ättegrenar. Tafi. III.

På Lofön har Afrif). såsom nämnts, rest sten åt -Svarthaufljc

och ät Irnfast sina söner och åt Askaui.. D. II. 71. Af stenen

D. 4 i Grödinge sm veta vi, att Irnfast var mor . .
.• (-broder eller

-fader) till Askaut, som således var barnbarn till AfriJ). När Irn-

fast var broder till Svarthaffie. och hans runsten rest pä Lofön.

få vi väl anse Irnfast vara Hulmkirs son. Som namnen i allmänhet,

skrifves äfven Irnfast olika på runstenarna — lunfastr, Arfastr,

Arvatr, Ernvhr, Irefatur, Airnfastr. I I-:rntuna. släktbygden, ha
Katilborn och Fasta rest stenen L. 224 ät fader sin -.Irefatur^'; i

Vaksala har Hulia (Hulma':') rest L. 193, ristad af Ubir, åt Kitil-

biarn fader sin. Där ha vi samma Kitulbiarn som i Vaksala deltog

i minnesvärden åt Kunar. L. 196. I Vittinge sm västra Uppland
har :;Ernvitr rest L. 'j']6 åt sin son Biarkir och Inkebiarn at sin

fader (Biarkir). Biarkirs söner. Joker Fastkir Aurik, ha rest stenen

D. I. 150, Skogs Tible. åt Borker fader sin fräcke, och :sjelf högg
Urik efter sin fader dessa runor\ Härmed äro alla runstenarna

i Tible bevisade tillhöra Hulmkirs ättlingar. Namnet Urink. Aurink.

återgår till Borkers systerson, Holm s:n L. 756, Arinka. D. 155,

Skeptuna, Uppland. Borkers son Joker har sönerna Ernfast och
Aist, såsom tva stenar i Balingsta s:n. L, %6, utvisa, därmed be-

kräftande samhörigheten med Biarkirs fader P^nfast.

Hulmkirs son Ernfast lefdc länge. Ernfast och hans söner

ha haft sin bostad i släktens nordvästra besittningar. Men öfver





lula slaktomradet har Ernfast liaft sin verksamhet som runristare.

TrA]. III.

I Boglösa s:n, västra Uppland, har Arnfast rest stenen L.

6S4 at Anibiorn broder sin. Vi vaga sluta oss till, att, emedan

Ernfast var son till Ilulmkir, och Arnbiorn \"ar broder till Ern-

fast, sa var Arnbiorn son till Ilulmkir. Pa L. 332 Adelsö s:n

läses, att Ufaik och . . . ]jborn rest stenen åt Ernbiorn fader sin.

Ar y>. . . j[>born' = ViJ>biorn, ha vi väl samma Arnbiarn, efter hvilken

stenen L, 790, Altuna s:n Dräfle, är rest af ViJ)biurn Kaulunk

Erinkar och Nase at Arinbiun fader sin snalan>. Här ha vi samma
namn Erinl-:ar som Aurinkr, Urinkr. Ernfasts sonsons. Altuna

och Vittinge äro \-ttersta västern af ättens jordbesittning. Denne

Arinbiarn är förmodligen den samme som runristaren Arinbiarn:

därpä tyder äfven beteckningen »snalan». Runristaren Arinbiarn

har sin verksamhet, säger Professor O. von h>iesen, i Upplands

rsödra del frän Skolandet i norr till nedemot Stockholm — mest

pä västra sidan om segelleden mellan denna stad och Uppsala;-.

Detta är just släktens centrala område. Det starkt degenererade,

som Professor von Eriesen talar om i Arinbiurns ornamentik, siar

väl in pä Dräflestenen och väcker undran, om denna bildristning

månde vara utförd af Arinbiurn själf, och runorna sedan ritade

af de efterlevande. Det ser ut som vore runstensristning en

modern konst den tiden, en färdighet som tillhörde den högre

bildningen.

Professor G. Stephens har väckt uppmärksamheten pa, att

ristningen på Drällestenen föreställer en del af Sigurdsagan. Det

har antagits enhälligt, att dessa Sigurdsristningar — Ramsunds-

berget, Gökstenen, Dräflestenen — voro ristade till åminnelse af

personer som ansago sig härstamma från Sigurd l-^afnisbane. Pro-

fessor Schiick har sedan framställt den åsikten, att vara Sigurds-

ristningar äro efterbildningar af engelska tapeter. Det ena hindrar

ju icke det andra. Ya\ (engelsk) tafla öfver Sigurdssagan kan ju

ha ansetts \ara en lämplig illustration öfver Sigurdsättlingen.' De
isländska sagorna omtala flere personer som ansägo sig härstamma

från Sigurd Eafnisbane: och dessa alla leda sin härstamning genom
Aslög, Sigurds dotter, och hennes söner. Traditionen räknar ju

Aslögs son ]>jörn till Sveriges konungar.

' Äfven :,inJra s.nc-or voro kända i Norden.
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Vi ha a Dräflestenen öfver Hulinkirs son återfunnit samnia

saga som pa Ramsundsbergct hugfäste Huhnkirs minne. Dessa

tvennc ristningar äro icke afbildningar af hvarandra eller af någon

gemensam förebild: de framställa olika scener ur sagan. Men bada

tafiorna ha det gemensamt, att de afbilda åtkomsten af skatten,

begynnelsen till släktens rikedomar. Detta talar väl ett star]-:t

och tydligt språk, illustreradt af här ofvan utvisade jordbesittningar.

Ingen tvekan kan vara om afsikten med våra Sigurdstcnar. Tall. III.

Sikrip var familjens stolthet — Hulmkir, »Sukrujis fader-,

Kinluk, •Sukru|)S syster-, "Jufurfast pa f)ah Siri|)s makes» — men om
henne veta vi minst. Sven reser stenen i Fitja s:n L. 754 och i

Hillersjö s:n L. 341 ät Jufurfast pa Tång sin fader, Sirijis make.

I Västra Ryd står stenen L. 322, ristad af ^bröderna . . . ulbiarn

Kui llulfr (eller Kuihulfr). SiriJ)s söner;: det är allt som finnes

kvar af ristningen. I Vaksala s:n är en skadad sten, ristad ai

Ubir, D. I. 181. rest af SikriJ) åt en frände — namnet förstördt —

-

och där säges det om Sikrib, att -henne egde I(.')rik hu . . .;. Får

man läsa lati ril^r» = ati Irikr. sä ha vi kanske förklaringen pä
familjens åberopande af släktskapen med henne: konungens gemål?

Vi hade ju, enligt Adam af Bremen, vid denna tid tvenne konungar

Erik som kämpade mot hvarandra och dödade hvarandra. Troligen

är det denna Sikri}) som fatt sin graf i Balingsta kyrka under

täckhällen, D. 1. 135, med det återstående af runristningen . . .

jefter IrnfriJ) och Fruk . . . och Sihri|) . Tafl. III.

Nu återkomma vi till samma sten som vi började med, L.

312 Iko s:n vid Mälaren och till Kvilnk Hulmkirs dotter. Vid

Härnevi i samma socken står stenen L. 316. rest af Abiurn och

Sikbiarn och Kunhilt efter fadern Asur. Samma ristning säger

att en annan sten är rest efter maken Asur. Och den stenen är

ju L. 312. Asur har d,{\Q\\ fått en minnesvärd i Danmark s:n L.

207, af Kinluks släktingar j)urstain och Viki. I Ekerö s:n, Staf-

sund, är stenen L. 359 rest af Asur efter sin svåger . . . u . . . i

Viki. Och i Östra Ryd s:n har Asur rest L. 639 efter Kune sin

svåger som var iKu|)lauks broder . Att Kinlauk kan skrifvas Kuji-

lauk är väl sannolikt, men om Kunar kallades Kune är väl snarare





osannolilct: dock passar tiden och bcnäniuingarna svåger, broder.

Östra Ryd ligger öster om Stockholm, men vid' kusten, där Asur

som vikingavard hade sin ständiga färd. förutsatt att ^Mälarens

östliga utlop}) var farbart. Det ena väger mot det andra. Staf-

sunds och Bros stenar ligga midt för inloppet till Mälaren fram-

. för Södertelge och visa, att här var vikingavarden förlagd, och

här måste inloppet vara.

Kunhilt var, som det förut visats, gift med Kar, Ilaurses son

(tafl. IL), och hennes son Haursefne har sin minnesvård, L. 315,

i Bro s:n, Härnevi, bredvid L. 316.

I Bondkyrka s:n, Uppland, är häll L. 122 ri.stad af Sikvi[j

xKinlauhs son-. Sannolikt är denna Kinlauh Hulmkirs dotter.

Tafl. 111.

Härmed är allt framställdt som vi kunnat leta ur runstenarna

om Ilulmkir och hans ättlingar. \'"i ha hunnit genom ett århundrade,

till iioo-talet, och där är runstenarnas tid slut.

Namnen Hulmkir och SvarthafJ)e förekomma, utom på här Hulmi

ofvan omtalade personer, endast i ytterligare en familj — inom »"^''^'^"'c

området Lena Ångarn Vallentuna Hammarby Alsike. I denna

östra gren af säkerligen samma släkt finnas en Hulmkir och en

Svarthaf|)e, båda från en yngre generation. Släktleden se ut sä:

Kunulf.'

Inkulf. Kaut.

V Kurif).
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Lederna äro:

Multeu . . . (M.'

Viulf. l>uoti (Tall.''!.)

Hulinkir. i>ekn.

(Tall. 1.1
I

Haursc. Ketil.

I
VKufrif).

Vajir. l>akn. Kunar. I>urstin. Unsi. (Ronli.-). Rmkvij). Svarlhafpc.

V Kunvar.

j;>iakn. TaD. Ikul. liiarn.

Rink\i}).

Asr var Ilulmkirs broder. I Hammarby s:n i Öster Rclv-arnc

har Aolvitr rest sten åt Aisi fader sin. Fa Rekarnes diftongrika

språk igenkännas här väl sannolikt namnen Hulmvi[)r och Asr?

Då ha vi den Hulmvij) som i Kjula satt stenen L. 980 åt sin son

som var faren med Inkvar — således omkring år 1041 — och

själf har Hnlmvi}) kort därefter fatt den präktiga grafhällen i Sundby
kyrka, D. 9, af sina söner Hane och Sikvi|) och sin hustru Kuri|).

Denna ätt ligger för oss egendomligt klar genom sina sista med-
lemmar. Kurijj är dotter till en Vifast och har tillsammans med
sina bröder Sikvi}) och Sikfast i Bro s:n, Bro härad, rest sten L.

318 åt faderns minne. KuriJ) är gift med HuImviJ) i Öster Re-

karne och har sönerna Hane och Sikvi J) — Sikvi}) uppkallad efter

hennes broder, som således är död." Tvärs öfver segelleden frän

Bro ligger Jerfälla s:n, och där på gården Hansta restes stenen

L. 2011 till minne efter hikas söner: inskriften säger, att Inka kom
till arf efter dem, och de bröder kommo till arf efter Hane. Sa

är det tillagdt utanför run.slingan: ^Kia|jar och hans broder (eller

bröder?) de dogo i Grekland . Vid motsatta stranden af sundet

är den stora Hillersjöristningen uthuggen i en berghäll, L. 2009.

Den omtalar, att Kairmunt ilck Kairlauk i hennes ungdom: de

fingo en son, Kairmunt drunknade, och sonen dog. Så blef Kair-

lauk gift med Kuj)rik(?). Af deras barn lefde endast en dotter,

Inka. Inka blef gift med Raknfast i Snutastajj; så vardt han död

och deras son sedan; sa fick modern ärfva sonen. Sedan gifte

hon sig med Airik, och så vardt hon död. Da ärfdc Kairlauk

Inka sin dotter. I Snotestad, Markim s:n östra Uppland, har Inka

rest tvenne stenar åt Raknfast, sin make, L. 497 och L. 49S, samt

ristat å berghäll, L. 496, att Raknfast ensam ägde hela Snutasta[)

efter Sikfast sin fader. En af stenarna omtalar, att Raknfast var

' L. 975. Sc»/, 3P3. 305- 304- 300, 308, 661, 549, 309.
' Jfr ."-i. ],ind.jvirit: Ramsuudjhrou.





broder till Kuri{) och EstriJ). Inka har rest ännu en sten i samma
socken, L. 2010, at Raknfast, där hon säger; att han ärfde sitt

barn. Da L. 2010 omtalar att Raknfast ärfde sitt barn, och L.

2009 säger, att först \-ardt Raknfast död och sonen sedan, så ha

Raknfast och Inka haft tvä barn, och Ilanstastenen, L. 201 1, börjar

ju också ristningen med :.Dessa m.ärken äro gjorda efter Inkas

söner::. Då sönernas namn ej nämnas, torde man få antaga att

barnen varit minderåriga, och dä åsyftas de kanske uti minnes-

runorna å Viby runhäll L. 391, i Sollentuna s:n, som Inka ristat

.-^efter sina tva söner , och åt hvilkas minne Inkijtora gjorde bro

— ;>stort märke för dådlös (.') man-. I Solna s:n har Inki])ora rest

sten efter sin son Raknfast. Man kunde ju tänka att >Jvia|)ar och

hans broder>, L. 2011, voro Inkas söner: men det är icke trolic''t,

att inskriften nienat dem, ty det stämmer icke öfverens att ha

liunnit komma till Grekland och ändå icke fått något nanm pa
runstenarna. Skansens Hanstasten säger, att Kiar|)ar och Jorunt

reste sten efter sina systersöner Immunt och Inkimunt: och detta

har satts i samband med Inkas söner. För det första säees inL'"en-

städes hvad Inkas söner hette. För det andra säger icke Skansens

Hanstasten, att : systern» heter Inka. Och för det tredje säges ut-

tryckligen å L. 2009 att Inka icke hade någon broder. Alltså

har denna >Skansens J^anstasten, alls intet med Raknfasts hustru

och söner att göra.

Den sannoliicaste förklaringen synes vara. att L. 201 1 talar

om, att Hane var broder till KiaJ)ar, tidigare död. Nu blir upp-

lysningen denna: Vifast har sönerna Sikvi}) och Sikfast samt dottern

Kuri|), gift med Ilulmvi}). Sikvi|) dör, ärfves af Sikfast, den ende

brodern: syster är arflös, där broder finnes. Hulmvi}) ärfves af

sönerna Hane och Sikvij). Ha Flanc och Sikvij) dött ogifta före

Kurij), har Kuri{) ärft sina barn. Och Kuri|) ärf\es af sin enda
kvarlefvande broder, Sikfast. Sikfast har två döttrar och en son,

Raknfast: sonen äriVer alltså hela Sikfasts förmögenhet, >:hela byn>

SnutastaJ), och sa äro Inkas söner Hanes arfvingar som alltså fått

både Hansta och Hanes grekiska guld.

Släktledningen blir:

Vif.iäl.

Kur;]). Sikvij). Sikfast.

VHulmviJ) • V]nki{iora.

1041. I

Hane Sikvij). Raknfast. Kuii{). i;^tri{).

V Inka. V Ulf i .skulabri. V Inkvar

Stenarna: L, 449, 450, 414, 4I5, 567. 393.

2— lOOöTö. J\->-son/'iiili-)isk (iashrift igiö.

Vlnkiilf. (Tall. IV.)





Stenen L. 318 i Bro s:n gör det sannolikt, att Vifast hörde

till Kinluks släkt. Det i hvarje släktled .p.terkornmande namnet

Kurij» visar måhända till en föregående KuriJ), moder till Yiulf

och hans bröder, Skanela s:n L. 486. I så fall skulle Vifast vara

son till sistnämnda Kurijj och sålunda tillhöra Hulmkirs ätt:

Vi ha sett, att Asr Hulmkirs broder har sin minnesvärd i

Öster Rekarne, rest, af son; och själf har Asr rest sten i närheten,

i Vallb}^ s:n: här är den gamla ättarjorden. Ha vi måhända ännu

en sten i samma bygd förbunden med hans minne? Det tillvrängda

diftongöfversvallande namnet ristadt pä Gökstenen i Härad s:n

Södermanland, skulle det kunna föreställa namnet Aisi . . .? Då
skulle vi här ha den tredje Sigurdsstenen inom släkten, och där-

med alla (\i^t-uth'ga Sigurdsristningar' i Sverige. Det ser ut som

vore Gölcstenens ristning en i vunnet gjord underhaltig kopia at

mästerverlcet vid Ramsundet och talar således för att vara yngre

än Ramsundsristningen. Dessa Sigurdsristningar skulle, om här

är rätt uppfattadt, vara ungefär samtida, med Ramsundsristningen

såsom äldst.

« *
*

Estriji i Snutasta]), Sikfasts dotter, blef gift med Inkvar i Ed
i hans sista gifte. Det har icke varit möjligt att upptäcka andra

beröringspunkter med Hulmkirs ätt. Likväl må det tillåtas att

framlägga Inkvars ättartafla, som delvis förut är känd och som

för öfrigt är alldeles klar och oemotsäglig.

1 Orkesta s:n, östra Uppland, har Inkvar rest stenen L. 504

ät sin fader Kalf och åt sin broder Ikul. I Orkesta är äfven stenen

L. 505 rest åt Kalf. I Orkesta, i Granby, fick Kalfs broder sin

minnesvård L. 499 rest af })urstin och RaknfriJ) åt »Biurn i Kranbi ,

därför att han var Kalfs broder. IMurn hade troligen inga barn,

ty i Husby l^rlinghundra s:n reser han stenen L. 543 »efter sig

själf>' Biarn Finvif)arson. I Ed s:n i kyrkbyn har Inkvar rest stenen

D. II. 45 åt sin moder iBa . . .?, hvilket säkerligen är Ra . . .(Rakn-

friJ)). Samtidig är den sten, D. II. 50, som :FinviJ) Raknfrij)s son>

reste i samma socken i Runby. Pläraf hnna vi. att Biarn var son

' Hit räknas da icke de >Sigurdsristuiiigar> som lika gärna kunna föreställa

hvem soui helst.
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till FinviJ); och Biarn var broder till Kalf. Alltså är Kalf son till

l'"invi|); och Finvi})s namn återkommer hos Kalfs ättlingar gång

efter gäng. Kalf öiverlefves af sin hustru Raknfri|), som gifter sig

med l^urstin, och de båda makarna resa stenen L. 499 åt »Kalfs

broder».

Kalfs och Raknfri[)S söner äro Finvi[), Inkvar och Ikul. Ikul

dcir tidigt, L. 504. Finvijj har enligt ristningen å Xora berg, L.

662. i Dander}-d s:n, sönerna Biurn och Ulaif, och enligt ristningen

a Jlerga håll, F. 507, i Orkesta s:n, sönerna Hemink Sialfe och

Johan. Biurn säger å ristningen efter Ulaif, L. 662, att »byn-^

(gärden) IlhiastaJ.) är Finvi|)arsönernas odal och ättargods. Och
ä mintiesristningen efter Finvi}), L. 507, säga sönerna, att Finvif)

ägde ensam hela Fors. Denna ristning ä Berga häll lyder: ;.IIemink

och Sialfi och Johan de bröder låta hugga ristningen efter fader

sin FinviJ) och efter Värkas och efter Raknfri[) och efter sin moder

och åt Inkiker]) och åt Kalf och ät Kiar})ar och . . . han ägde ensam

hela Fors. De \'oro fränder>. Värkas Inkikerf) och Kiarjjar ha

icke kunnat identifieras. Kalf ar farfadern, RaknfriJ) farmodern;

modern är Raknhilt, L. 400 Ed s:n. Sistnämnda sten talar om
Heminks son Raknfast: därmed är århundradet slut. Elgestad

ligger i Husby Erlinghundra s:n 3', 2 mantal, enligt Upplands Forn-

minnesf. tidskr.; Granby, i'/^ mantal hnnes i Orkesta s:n U. F.

tidskr.

Fnkvar har sannolikt varit bosatt i Ed s:n. Där har hans son

Raknvalt ristat runorna L. 397 efter sin moder Fastvi, som ;.dog

i Ed». Hon var dotter till Onim i BarustaJ), E. 503. Bårrestad

hgger i Orkesta och Skeptuna socknar, i^s mantal (U. F. tidskr.).

Raknvalt hade i Greldand varit befälhafvare för kejsarens lifvakt,

E. 397, samma förtroendepost som Harald hårdräde haft. Rakn-

valts bröder voro Hemink och Jarlabanke. Raknvalt dog samtidigt

med fadern, och Inkvars hustru Estri]) ristar i Skanela, E. 437,

runorna efter maken och st\'fsonen. Samtidigt reser hon på samma
ställe stenen E. 436 i sönernas namn öfver Likvar och Raknvalt:

Jarlabanke tyclces vara minderårig, ty hon sätter sina egna söner

Sikvi}) och Inkvar före honom. Att SikviJ) var Estri|)s son visas,

utom af denna st\'fmoderlighet, äfven af hans namn efter l^strihs

farbroder Sikvi|). Estri|)s son Eikvar dog snart. Hon öfverlefde

äjven sin son Inkifast. A runhällen E. 650 i Täby s:n är Inki-

fasts minne ristadt af hans hustru Jorun och af Hemink och Jarla-

banke; Estri|) ristar efter sin son Inkvar. Men i Sollentuna s:n

ristar Estri|> D. II. 43 efter sina söner Inkifast och Inkvar på samma
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Sten där Ilcniink och Jarlabaiike tala om ^vägar som de brutit ocli

broar som de byggt efter sin fader. Af alla Inkvars söner lefue

nu endast Hemink och Jarlabanke. Hemink deltar i goda gär-

ningar till sin faders ära och salighet, men annars namnes hans

namn icke: ingen sten finnes efter honom. Jarlabanke äger oisaiii

hela hundaret. Ilar Hemink gifvit sig i kyrkans tjenst." kommande
led göra detta troligt. Jarlabanke har rest tre stenar efter sin

fader och sina bröder, i Skanela, Sollentuna och Täby socknar;

en sten, i Täby s:n, efter sin son Svain; och åtta stenar efter sig

själf, medan han lefde: dessa äro i Vallentuna, Danderyd, Fresta

och Täby socknar.

Jarlabanke blef icke gammal: en skadad sten i Täby s:n. I).

]J. 1 8, ser ut att vara ristad ät honom, och säger, att han dog i

Grekland. I Täby har Ubir ristat den sten, L. 64S, som rests at

Jarlabanke af hans hustru.' Ketilauk och hans son Inkifast, som

där äfven ristat ät sin son Jorunt. Jarlabankes föregående husiru

hette Fastvi, L. 646. Förut hade Inkifast förlorat sonen Inkvar,

L. 484 Skanela: de kvarlefvande barnen äro Jarl, Kunir, Inlzimar

och Kitilvar. Inkimar var gift med InkriJ), som rest stenen i Runb\',

Ed s:n L. 39S, efter honom och sönerna Tan och Banke: s^de egde

sin bostad i Runb}' . Härmed äro vi framme vid iioo-talet.

Att Runby hörde till ätten ha vi sett förut; och att vid in-

gången till iioo-talet Jarlabankes sonson med söner ägde ättar-

godset, se vi här. Hundra ar därefter, när historiens ljus börjar

uppgå öfver vårt land, dä finnes ännu Tvunbyätten», och där lefver

det gamla ättnamnet Finvij). Och Jarlabankes ättlingar täfla om
konungakronan. Tafl. IV.

D:r E. EkholT har i Fornvännen 1906, haft. I. framlagt en

undersökning af ärkebiskop Jarlers grafhvalf i Mariakyrk-an i Sig-

tuna. Pä grund af att Vallentuna-kalendariet särskildt omnämner
ärkebiskop Jarlers släkt, framställer D:r Ekhoff den gissningen, att

Jarler skulle vara af Jarlabankes ätt. Det antagandet vinner ju i

styrka, dä vi se att Jarlabankes sonson heter Jarl. Arkebiskop

Jarler dog 1255. Ännu en bekräftelse på ärkebiskopens härstam-

ning från Jarlabanke är, att ärkebiskop Peter P^ilipsson fick sin

lägerstad hos sin frände. D:r C. M. Kjellberg har i Historisk

tidskr. 1 888 haft. 4 framhållit ärkebisk-op Peter P'ilipsson vara son

till r^ilip l'invi|)Sson i Runb\'. Vi ha sett, att Runbyätten just var

Jarlabankes ätt och att, dä runstenstiden slutar innehades Runb}'

af Jarlabankes sonson. Da är det förklarligt, att rum bereddes

hos ärkebiskop Jarkr att mottaga ärkebiskop Peter, 1341.





II.

Det har anmärkts, att så få runstenar äro resfa kring det östra

inloppet till Stockholm. Så mänga flere äro runstenarna i Söder-

manlands forna skärgärd och i Södcrtelges omgifningar ät alla

väderstreck. Detta är ju ingalunda förvånande, dä liela östra Söder-

manland på lOOC-talet var en skärgärd lika som Mälarens öar.

Då dessa skär ej erbjödo sa tryggad bostad som inåt landet, ha

vi ej att vänta här andra åbor än tiskare. ]\Ien det var här, som
fienden, sjöröfvarna, uppsök-tes och utn)otades, här sjöslagen stodo,

och här många runstenar restes ät de fallna. Att det var vid in-

loppet till Södertelge som så mänga drabbningar hållits, sä många
runstenar rests, visar att det var hufvudsakligen detta inlopp det

gällde att försvara. Af Södermanlands alla vattenvägar var Söder-

lelgevägen den viktigaste', såsom ledande rakt till Birlca, Sigtuna,

Uppsala och genom nuvarande Mälaren in i hela Svea land, och

kanske den enda farbara vägen för större »skepp . Mälaren blir

således en hamn, och for den tidens båtar en den \']ipcrligaste

hamn, som därtill är det effektivaste förs\'ar för den där bakom
liggande b)'gden med sina kulturcentra. Vi fa sålunda med Adam
af Bremen betrakta Mälaren med östra Södermanland såsom en

skärgärd i Östersjön, en åt norr gående bukt af det baltiska hafvet.

Borgar och fästen vaktade inloppet förbi Södertelge. ]\Iidt

framför Telge låg handelsstaden Birka centralt för handel utom-

skärs och inomslcärs. \^ikingavarden hade sitt hufvudk-varter vid

Bro på fastlandet, såsom vi sett, midt framför inloppet: äfven på
Ekerö, än närmare Telge, ha \i märlcen efter hans vistelse. Skild

genom ett smalt sund ifrån Birlcas ö ligger Adelsön, rakt öfver

den öppna fjärden framför Telge. Adelsön har så långt historien

når varit kungsgård d. v. s. tillhört kronan: ett minne däraf är

namnet Hofgården. Pa Hofgården står runstenen L. 133, rest å

konungens uppdrag af Toli : brytc i roden.'-^ Bryte är ämbetsman,

befälhafvare : roden är kusten och skärgården, eller, egentligen,

den tjänst till flottan som skärgarden utrustar: således flottan själf.

sFjädrunda lands rodhv och sAttundalands rodh> äro i Mälaren.

Befälhafvare för krigsmakten till sjös, stationerad på Hofgården

pä Adelsön midt framför .själfva ingången till Svea rike, i omedel-

bar närhet till vikingavardcn, det skulle på vår tids språk kallas

befälhafvande amiral. Och där han är stationerad, där är flottan

' Se K. Eländer: Innebörden af Stockholms läge vid tiden fur stadens upp-
komst. Vmer 1014 h. 3. F. de lirun: Af;n:ifit och Sotaskiir. 1915.

' O. von Friesen: Tpplands runstenar. 191 3.
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förlagd. Den HL' bry te är kanske samma Toli som i yngre dagar

på stenen L. 220 i Ernluna kallas »sturima|n--, skeppshöfding.

Vi mäste här draga den slutsatsen, att ; flottans station var

under looo-talet i ?\lalaren.

Det talas om ^kunungx bryti.> och om iarls bryti i roJ)ZS bo-^:

det sista skulle betyda jförvaltaren ä en gård vid kusten (i joden)

hvilket bo förlänats åt jarlcn såsom rodens eller ledungens chef».'

Vi kunna icke i bryten å Adelsön se en jarlens tjänsteman: jarl

förekommer icke vid denna tid i Svea land; konungen ger Toli

direkt sitt uppdrag, där är ingen mellanhand. Här är bryten^rodens

eller ledungens chef'>. ?^Ianne icke äivcn Bro var kronans egen-

dom, upplåten som boställe eller förläning åt vikingavarden.^ 12S6

var Bro kungsgård. Professor von Friesen daterar Hofgårdsrist-

ningen a Adelsön till 1060-talet.- F.tt tjugutal år förut restes en

annan runsten pa Adelsön, L. 331, af Askil efter sin fader. Att

stenen rests pä Adelsön, kronans mark (flottans station?), väcker

ju vår gissning, att ristaren var i rodens tjänst. Vår förmodan

styrkos af, att en man med samma namn, Askil, vid samma tid,

ristade en sten, L. 731, i alldeles samma stil, i Svingarn s:n i

Mälarens nordvästra hörn. Den stenen är rest åt Banke, som styrde

österut med egna skepp i Inkvars lid. Benämningen Inkvars lid

låter icke som ett enskild t vikingaäf\entyr. Namnet tyder pa en

planmässig ledung och ger oss rätt att föreställa oss den säsom

ett krigståg österut med Svea rikes flotta. I den uppfattningen

styrkas vi af Askil såsom bryte i roden hedrande den stupade

.sjöhjälten. Det ena bekräftar det andra äfven här. Inkvars sista

tåg torde vara 1041. Det är förvånande så få af vara stormän

som deltagit i eller åtminstone som fallit i Inkvars lid. Af Hulnt-

kirs talrika slakt är det endast hans sonson Anunt, Huke och

Kunlaif samt liulmvijis son, hvilka på runstenarna omtalas såsom

döda ute med Inkvar. En tid efter Inkvars tåg var en stor ofred

i vårt land. Stort manfall har varit vid 1050-talet. Adam af

Bremens uppgift, att efter konung Stenkils död de flesta af landets

stormän stupade i de inbördes fejderna, passar in med runstenarnas

vittnesbörd; men tiden öfverensstämmer icke. Konung Stenkil

dofT 1066. Det stora manfall som runstenarna bära vittne om

måste gälla tiden efter Anunt Jakobs död. Och därom tiger histo-

rien. Eller kanske Adam tillämpat berättelserna till den sista

orostiden, efter Stenkils död.

* II. Schiick: Uppsala vd. 1914.
^ Upplands runsteiiar.
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III.

En blick på kartan visar oss. att de Huhiikirska besittningarna

;iro utvakla på Upplands bördigaste lerslätter. Arfvet skiftades

icke mellan barnen, det förblcf gemensam egendom. Det är omöj-

ligt, att en så talrik släkt med så vidsträckt egendom, med så

stora rikedomar, ej skulle ])a ett afgörande sätt ingripit i förhållandena

under dessa oroliga tider. Ej heller ar det möjligt, att denna ätt

spårlöst försvunnit.

Vi ha sett att bygden i Rckarne och på Selaön gåfvo de äldsta

vittnesbörden om Hulmkirs ätt, och att släkten fortfarande bibe-

hållit bygden. An flere runstensristningar, som troligen höra hit,

finnas i dessa trakter, men äro ej upptagna i denna öfversikt, då

sammanhanget ej kan bevisas. Det vissa är, att bygden omkring

Eskilstuna hörde till släkten. Vi öfverraskas af att under 1160-

talet finna l^irger I^rosa som Eskilstuna kyrkas patronus.'

I Sko s:n känna vi stenen L. 1550 efter Hulmkirs sonson:

omkring år I2.''5 eges Sko af en folkunge^ och hans son Holmger;

år 1260 har folkungen Karl Ulfsson jord därstädes.

Vi veta hur trofast jord och namn bibehållits inom släkterna

intill senaste tider, och detta än mer ju längre tillbalca i tiden vi gå.^

Ett så stort jordområde som det Hulmkirska har haft de

säkraste förutsättningar att bibehållas inom släkten, och ägarne ha

naturligtvis ej kunnat tillåta främlingar att slå sig ned på deras

jord. Men en sådan stat i staten kunde ej tålas af en malmed-

veten härskare.. Och efter midtcn af 1200-talet se vi Hulmkirs

alla stolta besittningar lagda under en mängd konungens fogdar,

hvar i sitt Husaby. Professor Schuck+ visar att >husaby var be-

nämningen pä den kungsgård, där konungens ombud satt ; och

genom dessa husabyar se vi livad som hört till Uppsala öd. Vi

fä då se, att det ar just i de Hulmkirska besittningarna som Husa-

byarna ligga tätast: i de Hulmkirska hufvudbygderna — Rekarna,

Selebo, Trögd, Habo. Hagunda, Norunda, Arlengia hundare —
har hvarje hundare 2 eller 3 Husabyar. I alla de andra hundare

som ägts af Hulmkirska ätten är i Husaby i hvarje hundare. Där

årtal finnas äro de inom sista fjärdedelen af 1200-talet och första

fjärdedelen af 1300-talet. Den del af Uppland, som Hulmkirska

ätten icke ägt, har ingen Husaby, eller ock Husabyar omnämnda

' S. Linci<]vi~t: R.imsundsbroii.
' Sveriges Riksvapen. Persouhist. tid skr. igi.j h. 3.

3 Se U. J-undlieri; och A. Grape: ISyar ocli bönder i Alunda för 600 år sedan.

Upplands Fornnnnne^f. tidikr. 191 3.

^ II. Schuck: Up[isula öd. 1914.





från senare tid. Det är år 13 14' som Upplands hundare fr.r.s*;.

gången uppräknas. Professor Schiick^ säijer om dessa brytarnas

husabyar och kronogods: och nästan allt detta förskingrades un-U r

perioden 1250— 1350-. När blefvo dessa Hulmkirska gods krono-

godsr någon gäng mellan iioo och 1250-talet. Historien talar h,.r

ett tydlig^t språk.' Vid Olustra, ett gods i Rekarna, i den Hulm-

kirska ät^tens äldsta stambygd, utkämpades är 1229 den strid soir.

tog kronan från Erik Eriksson och gaf den åt Knut långe. Men

år*' 1234 stod slaget vid Sparrsätra i södra Uppland, äfven det 1

Hulmkirska området, dä konung Erik vann öfver ;;folkunga roten ,

Och vid Hervadsbro, ej långt därifrån i Västmanland, gjorde Birger

jarl år 125 1 så slut pä denna ; starka vällugha slekt
,

att, såsom

rimkrönikan säger, de fingo ::tha swa ilt affslagh the koffrado silc

cy än i dagh . Så synes det ha gått öfver Huhnkirs ätt.

Namnen på några i denna folkungarote känna vi. Knut och

hans son Holmger ägde Sko. Karl Ulfsson likaledes. På GrÖne-

borg, nära Enköping, satt Joar (Ivar) Bla. Fånö i Trögd ägdes

125^1350 af :-Bläätten — Karl Tjalfesson och hans ättlingar:

ännu år 131 1 var hans sonson Folke Jonsson ägare till >Husaby-

Trögh- (Kungshusb}', där Fånö liggerj. Det ser ut som om Fanö-

ätten utslocknat med Folke Jonssons son: denne ärfdes af folkungar.^

Alla dessa gods hade tillhört Hulmkirska ätten.

Mänga af Pjirger Brosas ättlingar buro namnet Holmger.

Hulmkirska släktens .svarthufvud fortlefde sannolikt i ätten

»Blå» (svart). Vi lia äfven en kung som har kallats med det

namnet i en af konungalängderna.s : Sverkerus Blafot^ namnet

Sverker för tanken till sammansättningarna med : svart-. Vi ha

ytterligare en -.svart konung, Magnus :kittelbotaren . Dessa akt

emellanåt uppdykande ^svartinkar- röja sannolikt en utländsk

härkomst.

Nog ser det ut som vore det folkungarne som på de Hulm-

kirska stenarna ristat sin åminnelse.

• H. Schiic^K: Uppsala öd. 1914.
= C. M. Kjcllbeii;: Historisk tidskr. iSSS h. 4.

3 Script. rer. Suec.
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Ett bref om Barbro Stigsdotter

Meddcladt af Gottfrid Carlsson

I^å Barbro Stigsdotters namn icke alltför ofta torde möta i

samtida bref ocb aktstycken, kan det ju vara af intresse att veta,

att ett bidrag till hennes historia återfinnes i Sturcarkivet. Det

är en skrifvelse frän hennes fader, silfverbcrgsfogden Stig Hansson,

til! riksföreståndaren Svante Nilsson och utgör ett i höfiiga for-

mer gifvet afslag pa ett frieri, som herr Svante ä sin sven i^engt

Erikssons vägnar franifört till den unga Barbro.'

Stig Hansson motiverar sitt afböjande svar därmed, att hans

dotter ännu var så :/ungh ok oforstondhen till sadhane ärendhe,

bohagh ok hustrudömc til hörer;., men det verkliga skälet har san-

nolikt varit det, att en annan, mera g)-nnad friare redan uppträdt,

Barbro Stigsdotters blifvande make Arend Persson. Denne an-

sågs säkerligen såsom son af ett riksråd, Peder P^riksson till Gran-

hammar, en sniula förnämligare än den af herr Svante anbefallde

lillbedjaren.

Bengt Eriksson är emellertid ingen obekant man i tidens

historia. Han var bördig från Södra Vedbo härad i norra Små-
land och -ägde där gården Skälisnäs. Redan 1505 synes han ha

varit i Svante Nilssons tjänst. Plan fungerade som dennes foder-

marsk och ailönadcs med hvarjehanda förläningar, bl. a. Ingatorps

fjärding af nyssnämnda härad. 1507 tjänstgjorde han i Kalmar
som befälhafvare för herr Svantes därvarande svenner. Han kom
sålunda att biträda Hemming Gadh vid slottets belägring, men
samarbetet med >herr electus» visade sig ganska besvärligt, och

våren 150S begärde och erhöll han herr Svantes tillstånd att

' sturcarkivet: Svante Nil-isons arkiv V. dan-ka riksark. — Anreps uppgift,

att Uarljro Stigsdotter var dotter till Stig Ilanäsoii, bestyrkts till fullo af ett hrei"

fr;ir. år 1534, i hvilket Arend Persson omtalar Stig liansson som sin av.ärfar (Di-

plomatarium Dalecariicuui. Il, s. 221). IJarhro var ej silfrerbergsfo'.;dens enda
barn. Den frdn Gust.if \':i-.is vistel-e i Dalarna 1520 bekante liengt Brunsson vr.r

ju enli;.^t Tedcr Swart {l"déns up})l., s. 12) Stigs mag, och af det förulnänin>]a
brefvet af .ar 1534 iramgur, alt iifvcn dalafogdea C»luf Kull var Stig Hansson*
svärson.

^--160570. Piysonhiilorisk (idiki-ift ig 16.
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lämna Kalmar. 1509— 151 1 var han slottsfogde i Stockholm.'

Under Sten Sture den }'ngres tid drog han sig tillbal^-a till sin

gard,^ och här uppsöktes han som bekant sommaren 1520 af

Gustaf Vasa. luiligt Peder Swart^ uppmanade ju fl\-ktingcn honom
att medfölja till Dalarna och varnade honom för att förlita sig

på kung Kristians lejdebref, men han lyssnade icke till de kloka

råden utan infann sig vid kröningen och blef så ett af offren vid

Stockholms blodbad.

Stig Hansson — för att nämna några ord äfven om honom —
var redan 1486 fogde vid Silfverberget-* och synes ha behållit

denna syssla ända till sin död. Trogen anhängare af Sturarna,

var han bl. a. befälhafvare för den dalahär, som efter Stockholms

fall försommaren 1502 tvang Jakob Ulfsson att böja sig för den

segrande Sten Sture.'^ Hans slut blef emellertid lika sorgligt som

Bengt Erikssons. I ett bref af den 26 sept. 1523 meddelar Gustaf

Vasa, att han låtit afratta Stig Hansson vför eth oppenbara för-

rederi moth oss och worth riche Suergo.*^ Hvari förräderiet be-

stod, känner man icke. ]\Ian får väl antaga, att straft"et var väl-

förtjänt, men det är onekligen något tragiskt, att konungen skulle

nödgas pä detta sätt behandla sin räddarinnas fader.

Silfverbergsfogdens bref, som här nedan återges, ^ är dagteck-

nadt vårfrudag dyra (den 15 aug.) men saknar årtal. Från Svante

Nilssons första år som riksföreståndare, 1504, kan det ej för-

skrlfva sig, ty herr Svante var dä i Finland under sommaren och

ett stycke in på hösten. Dateringslatituden blir alltså 1505— 15115

närmare är det omöjligt att komma. I hvarje fall kan man af

brefvet draga den säkra slutsatsen, att husmodern på Ornäs vid

tiden för Gustaf Vasas vistelse därstädes ännu icke lämnat ung-

' Bengt Eriksson till kanslern Peder Jakobsson, Eksjö köpstad 26 aug. 1505,

Stureark.: Svante Nilssons ark. V: StylTe, Bidrag till Skandinaviens historia, \', s.

316, 37S, 3S7, 429: Stockholms tankebok 1511— 1514, s. 39. Jfr G. Carlsson,

Hemming Gadh, s. 165 ff., 170 f., 1S3, 1S7.
=" 1 Hogenskild Bielkes afskrift af ett till mötet i Arboga jan. 1517 hörande

aktstycke ^^Carlssou, Hemming Gadh, s. 277) förekommer Bengt Erikssons namn
såsom det första bland de närvarande riksråden af väpnareklass, men just denna

förnämliga placering väcker misstankar om en felläsning eller felskrifning frän

Hogenskild Biclkes sida. hvarvid Bengt Erikssons namn kan ha insmugit sig i

stället för Bengt Arendssons (tillbakaseende ulf). Man har sig eljest icke bekant,

att Bengt Eriksson varit medlem ai riksrådet.

3 Edens uppl., ?. 9.

* Diplomatarium Dalecarlicum, III. s. 223.
5 StylTe, liidr. till Skandinaviens historia. V, s. 273.
^ Gustaf I:s registratur, I, s. 143.
' Härvid ha vanliga förkortningsteckcn tipplösts, hvarjiimtc i fråga om inler-

punktionen normalisering företagits.
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iloinsären bakom sig; hon torde knappast ha öfverskridit sitt

trettionde ar.

*

Mynä ödhniykeHglie helso ok velvilighe trothyänsthe altidh

fönsändhe medh war herrä. Käre herre, verdoghis idher herre-

dom wih'a vytha, iak fik idher scriffuilse mcdh ider herredoms

tyenere Olaff IMatzsson om thc ärendhe, som ij tilforendhe mich

ok myne hustru tihhaladhe paa velb)'rdugh swens ider herredoms

tyeneres ]?enkth Eriksons wegner om myne dotter Barebro, ok

ther paa begär ider herredom nu aff migh pa thet ärendhe be-

hagehge enkedhe swar etc. Saa, käre herre, werdogis ider herre-

dom wilie vithe, ath iak haffuer ther om varith til talss mcdh
myne wenner paa förnemde myne dotterss badhe fädherness ok

mödherncss sydhe, saa ath iak medli them ey annars för raadh

kan lynne, än epther then brysth, som paa hennes sydhe fyndis,

ath hoon är ungh ok oforstondhen till sadhane ärendhe, bohagh

ok hustrudume tH hörer, ath henne beqwämcre är ath än til

noghcn tidh her epther vare undher synne moderss lydhelse, til

tess ath hon veth s\-ne sysle oförstraffeth, sigh till nytthe ok then

godh man, hwcm Gudh fögher henne, ath ther paa lythe skall.

Ther före, werdogh herre, kan iach paa thenne tydh, ey heller

innan I aar, ther nogher enkedhe swar paa giffua. Tekkis then

dandeswän innan then tidh sigh försee paa noghen stadh honom
kunne behaghe, om saa Gudh ville fögheth paa anncn stadh ske

skola, thaa behöffuer han sigh cy her före försyme. I hwadh
mathe iak kan vare ider til all ödhmjnikth, vilie ok thienisthc,

gör iak epther m\m ytherhste maktli altidh gerne. Idher herredom

medh alla idre wenner her medh then 'alzmektoghsthe Gudh ok

sancte Erik befelandis. Scriffuadh paa Silffbergilh dyrc vaarefru

dagh.

Stygh Hansson.

Utanskrift: Erligh ok welbyrdugh strenghe ryddere här Swanthe

Nilsson Swerigis rikis förstandere, syn käre herre,

medh all ödm\-kth sendis.
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Ur Anders Anton von Stiernmans bref-

växling

Af Severin Bergh

I Uppsala universitetsbibliotek, hufvudsaldigen under litt. G:

265 och X: 9S6, äfvensom i kungl. bibliotekets samling af svenska

brefväxlingar fmnas bref till och frän Anders iVnton von Stiern-

man, den i 1700-talets lärdomshistoria bekante arkivmannen och

utgifvaren af lärda verk. Brefven innehålla åtskilligt af intresse

rörande brefskrifvarnes litterära arbeten och lämna därjämte bidrag

till deras karaktänstik samt upplysningar om deras personliga för-

hållanden. Vi meddela här några utdrag ur Stiernmans korre-

spondens, sädan den på anförda ställen föreligger, jämte de kom-

mentarier, som kuima finnas erforderliga. Till en början erinra vi

om de viktigaste data i hans lif.

Anders Anton Stiernman, 1743 adlad von Sticrnrnan, var född

1695, fick 1723 anställning i riksarkivet såsom extra registrator,

blef sedermera 1725 ordinarie registrator i samma verk, 1732

aktuarie och slutligen 1740 arkivsckreterare. d. v. s. riksarkivets

föreståndare; 1747 erhöll han kansliråds titel och afled 1765 vid

nära 70 års ålder.' Stiernman blef dessutom allmänt känd i den

lärda världen både inom och utom landet såsom författare och

utgifvare af en mängd . lärda verk: urkundspublikationer, bio-

erafiska och bibliografiska arbeten, editioner af äldre historie-

skrifvares verl: m. m.

Stiernman hade förmånen att i hög grad vara föremål för

sin samtids beundran. Hans litterära massproduktion imponerade

på folk. Och det kan icke nekas, att ännu i dag, frånsedt hans

tryckta böcker, Stiernmans manuskript i Uppsala universitetsbiblio-

tek — bl. a. ett 40-tal väldiga foliovolymer, af honom själf pryd-

ligt renskrifna — ingifva åskådaren respekt. lians hjälpsamhet,

när det gällde att för andra forskares arbeten lämna upplysningar

ur riksarkivets samlingar eller hans eget bibliotek, bidrog också

' För \iilarc dctnl-er hänvi^aä till ftlrfis arbete Svenska rik-arkivet i6iS—
1S37. Meddel fr. sv. riksarkivet, ny följd, ;er. II: 5, sid. 17S o. f.
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ull att göra honom populär. Samtidens beröm uti mer eller

mindre högtrafvande ordalag återfinner man både i tryck och i

.skrift, på vers och prosa, på svenska och latin, i kanslikollegii

jirotokoU och utlåtanden likaväl som i enskilda bref. \}c\\ ene

skrifver om Stiernmans arbeten, att af dem ^hela Svea rike hafver

ära och hela den lärda världen gagn». Deu andre säger sig haf\-a

iilskat och vördat hans skrifter »såsom makalösa' . En tredje skickar

honom verser, men tvekar, om han skall våga framlägga sitt opus

för herr kanslirådets lärda och curieusa ögon». Det talas om
sen så opartisk, erfaren och upph'st mans värda penna», om .vår

store häfdasamlare», .vår förtjänte och namnkunnige häfdateclaiaro,

rvar vittra lärdomspr\-dare2' o. s. v. Flera uttalanden i samma
stil komma att i det följande anföras. Och de utsväfningar man
tillät sig i latinska poem kunna nästan kallas vilda. Där figure-

rar xSticrnmannia Clio'. där stiger hans namn »ad astra eller ^ivit

träns cceli siderav, ty >'Orbis non potuit tam magnum includere

nomen:, där tilltalas han: ]\Iagnc vir, historiaj decus admirabile

nostra:»!

En af Stiernmans mest hängifna och tacksamma beundrare

\ar prosten lienrilc Jakob Sivers. Denne var född i Liibcck

1709, blef vid 19 års ålder fil. magister i Rostock och samma år

docent däi^tädes; ägnade sig sedan åt teologiska studier, fick

1735 anställning såsom com-pastor \id tyska församlingen i Norr-

köping samt utnämndes 1746 till kungl. hofpredikant och k}'rko-

lierde i Tryserums pastorat i Kalmar län; 1748 blef han prost

öfver sina egna församlingar och 1750 häradsprost öfver alla för-

samlingarna i Norra Tjust. Han dog 175S.' Si\ers var en myck-ct

flitig författare. Y.w tryckt förteckning öf\'er hans under tiden

172Ö— 1754 utgifna skrifter upptager "jj nummer. De flesta ut-

göras dock af predikningar och tal eller andra smärre skrifter:

några historiska arbeten komma att omnämnas i det följande.

Han bidrog också till att göra Sverige kändt i utlandet genom in-

förande af biografier öfver svenska män i lärda tyska publilvationer.

Sivers hade för princip att hvarje år gifva ut något pä tryclcet

och blef förtxiflad, om han någon gäng nödgades afvika från

denna jvana». Men det var svart för en författare, som bodde i en

aflägsen landsända, att reda sis:. >.Gifve Gud iac; bodde Stockholm

närmare och hade tillgång till publique och privata stora biblio-

teker därstädes , skref han en gäng till Stiernman, mien jag bor

' IIu lefnad^^lccknin^ uiver Sivers är införd i I*en ^vtnika Mcrcuriu? jan. 1760.





visserligen in ancjulo mundi. Hvad jag iclce själf äger här nere.

äger ingen annan. > Imi litterärt intresserad inan masle und-r

sädana förhållanden själf samla böcker ocli manusk-ript eller anlita

andras biträde. Sivers gjorde bägge delarna. ^Inn förstår s;i \al

både att han högt värderade sina egna samlingar och att han var

tacksam för de upplysningar och den väl\-illiga hjälp i andra af-

seenden, som han erhöll af Sliernman — ronmiscius meus Sliern-

mannus h

Sivers synes ha inledt korrespondensen med Stiernman genom
att på nyåret 1750 skicka honom en biografi öfver en af sina

företrädare, kyrkoherden Retzius. Den hade titeln »Melctcina

historicum de viro admodum reverendo et pra^clarissimo domino

Nicolao Benedicti Retzio» och innehöll även en förteckning över

alla kyrkoherdar och komministrar i Tryscrum och Jlamiäs. I

ett bref af den 19 jan. nämnda år tackar Stiernman för dcnsannna

och yttrar: :Det fägnar mig högeligen, att någon mer än jag vill

opplifva våra välförtjänta och berömiiga män.» Med anslutning här-

till skref Sivers den 23 febr.: Det fägnar mig otroligen, att mitt ringa

uppsåt att vilja arbeta uti den svenska historia litteraria finner

approbation hos en sådan herre, som jag alltid har aestimerat för

ett ljus i vårt rike och för en särdeles kännare och befordrarc af

vetenskaper.» Pa samma gång omtalar han, att han skrifvit ^en

liten piece- på svensl:a om den s. k. digerdöden, hufvudsaldigen

med ledning af hvad »utrikes scribentcr^ i sina krönikor diirom

haft att förmäla. Nu frågar han, om något rörande digerdöden

möjligen skulle kunna finnas >uti antiqvitetsarchivo eller eljest .

I ett }5ar följande bref upph'ste Stiernman. att ingenting fanns i

riksarkivet om sal<en i fråga, och att assessor Hagelberg förgäfves

letat i antilvvitetsarkivet. Men han meddelar utdrag ur några

arbeten, som Sivers ej haft tillgång till. På hösten 1750 var ma-

nuskriptet färdigt. Sivers bad Stiernman gransl^a detsamma, äfven-

som läsa korrektur. Da »\ore jag alltför l\'ck'salig , skrifver han.

-och förvissad, att inga tr\Tkfel, särdeles med årtal och nominibus

propriis kunde sig insmyga . Det dröjde ett helt ar, innan skrif-

ten, som tr}x]des hos Lars Salvius i Stockholm, Icom ut, Qcli.da

upptäckte Sivers till sin ledsn.ad åtskilliga grofva errata typo-

graphica , t. ex, Jagaid Yltwa i stället för Ingrid Ylfwa, 1750 i

stället för 1350 o. s. v., således just sådana fel, som han med Stiern-

mans hjälp hoppats att kunna undxika. Denne fick dock icke upp-

bära någon direl:t förebråelse, men .Sivers sla-ef den 27 dec. 175 1.

att han aldrig trott, att sådant kunde hända i ett jsa berömdt
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trvckcri . Sticrnman ansåg sig vara oskyldig, ty Salvius hade

icke skickat honom Icorrekturct.

Samma år blef Stiernman riddare af norclstjärneordcn, hvil-

kit på den tiden var en vida sällsyntare utmärkelse än i våra

dagar. Sivcrs gratulerade i väl valda ordalag och tillade: >'När

hoglärdc män blifva med sådant hederstecken ihaglcomne, så står

det väl till uti ett rike, och stichtas mycket godt. •

Sivers sträfvade för sin del efter en annan utmärkelse. Han
ville bli teologie doktor och hade därför på våren 1752 genom ett

par bekanta hört sig för, om han icke kunde blifva ihågkomnieu

vid nästa promotion, hvaremot han erbjöd sig att- till Uppsala

akademi öfverlämna sin manuskriptsamling, som lär ha varit gan-

ska dyrbar. Han hade emellertid fått till svar, att doctorandi

denna gången icke kunde ökas, hvarmcd jag är nöjd , skrifver

han till Stiernman den 18 mars nyssnämnda år, nicn beklagar,

att den skatten af handskrifna böcker och handlingar, som jag

med stor omkostnad och otrolig flit har samlat och delvis utur

mörkret framdragit och för en öfverdragen hatt nu kunnat komma
till fäderneslandets hufvudbibliotek, får i framtiden komma i främ-

mande händer, särdeles om Lunds akademi, den jag denna the-

saurum ock först för en doktorshatt vill tillbjuda, äfvenledes skulle

förkasta densamma.' Han återkommer till denna angelägenhet

flera gånger i de följande brefven. Huru han till sist fick sin

doktorshatt, skall strax omtalas.

Vi återgå emellertid till Sivers' arbeten. Utom ofvan om-

nämnda var det ett annat af dessa, för hvilket han anlitade Stiern-

mans hjälp. I ett bref af den 8 sept. 1752 omtalar han, att han

höll på att skrifva >en liten historisk tractat om konung Gustaf

I:s vistande i Liibeck och den nannikunnige borgmästaren i samma
stad Nicolai Bromsens lefvernes omständigheter. Rörande den

sistnämnde ansåg han sig ha tillräckliga underrättelser men bad

Stiernman eljest skaffa honom de upplysningar, som särskildt ur

riksarkivets handlingar kunde erhållas, Stiernman efterkom villigt

och raskt hans begäran. Först skickade han redan den 21 i

samma månad — nära pa med om<^aende — en samling afskrif-

ter; af Sivers' tacksägelse framgår, att det var icke mindre än 35
blad, som Stiernman :. nästan med a^QW hand.' afskrifvit frän hand-

lingar i riksarkivet. Och den 20 okt. sände han ytterligare utdrag

af allt som fanns i hans eget dilla bokförrad angående Gustaf

I:s flykt från Danmark till Liibeck, om hans värdar därstädes

o. s. v. 1 brefvet af den 21 sept. förekommer också ett utförligt
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omnämnande af Olof Celsius' Konung Gustaf I:s historia, so;!,

skarpt kritiseras. Stiernman säger sig ej veta, om hon mci!

någon rätt kan kallas historia utan snarare en roman; han har

sökt densamma väl med m\xken vältalighet utsmycka, men d;ir-

jämte uppf\-llt densamma med åtskilliga beriittelser och anecdoter

som aldrig äga någon grund utan äro spunna blott, utur hans

hjärna^. Att Celsius verkligen bl. a. ^utsmyckat Gustaf Vasas

tal vid flera tillfällen, har man pä senare tid till fullo konstaterat.

Den 31 jtili 1753 meddelade Sivers, att skriften om Gustaf I var

färdig; han skulle renskrifva densamma och sedan >underkasta

henne herr kanslirådets ögon och omdömes. Stiernman hade

rädt honom att dedicera boken till H. ]\I:t konungen eller prins

Gustaf. Det torde bana vägen att fä doktorshatten gratis i

Greilswald , tillade han. Sivers följde rådet och skref en dedi-

kation till kronprinsen, hvilk-et hade åsyftad verkan; 1756 blef han

teologie doktor i Greifswald, en utmärkelse som för öfrigt, i be-

traktande af hans lärdom, må ha varit välförtjänt. Det tyckes

emellertid ha gått långsamt med renskrifningen. Först den 9

okt. öfversändes manuskriptet till Stiernman, som ombads att

»ändra, utstryka, tillöka däruti hvad en sä högvis herre finner nö-

digt vara» samt läsa sista korrekturet för undvikande af ^>alltför

mänga och orimliga tryckfeb. Sivers önskade om möjligt fä arbe- ]

tet färdigtryckt före årets slut, och Stiernman gjorde allt hvad på

honom ankom för att tillmötesgå denna önskan. Han skrifver

den 19 i samma manad: »Jag försummade i går mina ämbets-

sysslor blott och allenast för att med oculo percursorio igenom- {

löpa det oppskickade manuskriptet om konung Gustaf, det herr 4

kongl. hofpredikanten pro more suo, id est mascule et erudite har i

oppsatt>\ Därefter hade han lämnat detsamma till boktrjxkaren
:

Grefing, som lofvat att det skulle blifva trvckt till jul ])å hans
^

^
'

\

förlag. Korrekturet ato^ si"" Stiernman. }

Sivers ville i sitt arbete meddela en afbildning af Gustaf Vasas '

i

kläder, som förvarades på rådhuset i Liibeck och som han sjålt \

mänga gånger sett. Han skattade en ritning af dem, som sedan ;

genom Stiernmans förmedling blef stucken i koppar.
|

Det var ett efter våra begrepp underligt brtik pa 1700-talet, att
j

lärda arbeten ofta åtföljdes af verser, där författaren och hans
|

verk förhärligades. Antingen \ar det någon vän, som fatt veta
\

att ett visst arbete snart skulle komma ut och som därför om- j

bedd eller oombedd brin^rade författaren en versifierad hvllning, \

eller också anlitades poeter, som mer eller mindre yrkesmässigt
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tillverkade dylika saker. Verserna — på svenska^ eller allra helst

pa latin — trycktes sedan såsom ett slags bilagor till boken.

Afvcn Sivers ville pryda sin j^traktat» med verser. För detta

ändamål vände han sig först till ett par kända vcrskonstnärer:

Anders Xicander och Josef Israelsson. Den förre, som slutligen

fick professorstitel bl. a. för sina förtjänstfulla öfversättningar af.

Virgilius, fanns i närheten; han var nämligen bosatt i \'ästervik.

Att Xicander fått beställning pä verserna, framgår af ett bref från

honom till Sivcrs, dat. den 6 nov. 1753. Det var naturligtvis

samma förhållande med Israelsson, >.den dråplige poeten?, som

Sivers själf kallar honom. Nicanders och Israelssons verser öfver-

sändes sedan till Stiernman med ett bref af den 4 dec, hvari

Sivers anhåller, att de matte tryckas och insättas i slutet af hans

bok. Denna blef icke, såsom ämnadt var, färdig före årets slut,

h\ilket så till vida var en fördel, att Sivers, som under tiden

uppvaktats med flera verser af vänner och bekanta, kunde få äfven

dem tryckta. Den 9 jan. 1754 skickade han dem till Stiernman

för vidare befordran till tr)-ckeriet. Bland de uppvaktande befann

sig äfven en dam vid nanni ^Mariana Eneström, hvaröfvcr Sivers

s}'nbarligen var mycket stolt. : Det är Svea rike en heder . skrifver

han, .-.att kunna icke allenast pråla med poeter utan ock med poetin-

nor.- Och han tillägger: »Skulle herr Grefmg Icnorra öfver sa mänga

vers, sä vill jag hellre lännia honom en liten vedergällning där-

före.»

I ett annat afsecnde vållade det däremot Sivers bekymmer,

att boken om Gustaf I icke kunde komma ut inom beräknad tid.

Han brukade, såsom redan omtalats, hvarje ar trycka något och

hade afsedt nämnda arbete för året 1753. Men då han i början

af december fick veta, att det var osäkert, om tryckningen skulle

kunna afslutas fure årsskiftet, beslöt han att i stället använda ett

tal, som han den 21 okt. 1753 hållit i Tryserums kyrka öfver

prinsessan Sofia Albertinas födelse. Detta skickade han jiå posten

till Linköping i och för tryckning. ;. Orsaken till detta ringa fast

välmenta talets utgifvande är endast och allenast, att jag ock 1753

har något låtit trjcka , skrifver han till Stiernman den 4 dec.

Men nu bar det sig icke bättre än att manuskriptet kom bort

under vägen. Sivers berättar om detta missöde i det i'>rut an-

förda brefvet af don 9 jan. 1754 och utbrister: >Tänk huru fatalt

det har gått därmed! Xu står jag för aret 1753 vacant och har

intet något låtit trycka, som ifrån 1725 aldrig har håndt nug något

ar.» Talet blef eniellerlid verkligen tryckt, antingen manuskriptet

4

—
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kom till rätta eller Sivcrs skickade ett n>:tt till tryckning. Allt-

nog, det finnes, tryckt i Linköping men-iitan tryckår.

Med anledning af ett uttryck i Sivers' företal till boken oni

Gustaf Vasa skref Stiernman i brefvct af den 19 okt. 1753: Herr
kongl. hofpredikanten lofvar i företalet att vilja rikta värt allmänna
med flera historiska arbeten, och huru glad skulle jag vara. om
ibland dem vore en accurat beskrifning öfver det härad med under-

liggande städer, som herr kongl. hofpredikanten är häradsprost

öfver.» Stiernman har således gifvit uppslaget till Sivers' sista och
värdefullaste arbete »Vcsterviks stads historia och beskrifning ,

som utgafs 1758 efter författarens död. Carl Chr. Gjörwell, som
ocksä korresponderade med Sivers, ansåg att denne, särskildt med
hänsyn till sistnämnda arbete, intog i^ett hedersrum ibland vara

tyska pastorer, som tillika arbetat i deras nya fäderneslands —
Sveriges historia->.

I Sivers' bref förekomma, utom ofvanstäende, en mängd frågor

om olika saker och ting. Han begärde upplysningar om släkter

och enskilda personer, om tolkningen af vissa uttryck i medeltids-

bref, om anledningen till namnet Valdemarsvik o. s. v. I ett bref

af den 16 april 1753 frågade han: ;;Finnas några andra omstän-
digheter i archivo regio om konung Carl Gustafs saliga hädanfärd
än de, som redan i Pufcndorfs stora verk sta uppräknade .- Jag
frågar för bokens skull, som jag har under händer, kallad Ars
bene moriendi etc Härpå gaf Stiernman ett utförligt svar, hvari

han till en början anm.ärktc, att ^^hvad Pufendorf berättat i \'ita

regis Caroli Gustavi om dess död är ganska ofullkomligt». Sivers

uttryckte sin tacksamhet för det välkomna meddelandet i följande

ordalag: »Ingen hedning kan sig så ha fägnat öfver oraculorum
utslag efter önskan som jag, då den store von Stiernman, mitt

oraculum, svarar mig.:

Brefväxlingen mellan Stiernman och Sivers innehåller ocksä
ett och annat rörande den förres arbeten och samlingar. Stiern-

man samlade bl. a. likpredikningar, flans intresse för sädana
berodde därpå, att han hade nytta af de dithörande personhisto-

riska uppgifterna för sina biografiska och bibliogratiska arbeten.

I ett bref af den 14 jan. 1752 frågade han. om Sivers möjligen

hade en likpredikan öfver Carl Ödla frän 1672 eller 1674 och om
han i sa fall kunde få del af densamma. Xär då Sivers med-
delade, att ä(vcn han samlade likpredilcningar, blcf Stiernman för-

tjust. Det fägnar mig af hjärta, att någon mer än jag har velat





cröra samling af likpredikningar öfver svenska mäp och qvinnor»,

skrifver han den 4 febr. 1752 och omtalar, att han har 1,000 men

saknar 400, som han hade namn på. Därjämte ägde han 150

dupletter. 5>Vore j'ag,i' skrifver han vidare, :t.så lycklig en gäng

• och fick se he;r prosten uti Stockholm, sa torde hända vi kunde opp-

f rätta oss emellan en liten handels- och bytestractat af lärda bäde

[ in- och utländska saker. . Ett sådant byte kom verkligen tillstånd.

I ]Men först begärde Stiernman att få förteckning på Sivcrs' samling

i

af likpredikningar eller handskrifna personalier. sDe äro mig nu

1 så mycket nödigare-, skrifver han den 31 mars 1752, ;så till min

f ]^wbliothecai Suio-gothica? sex ännu återstående delars utgifvande,

I
på hvilka jag i 36 är har både möda, arbete och nog omkostnad

I användt, såsom ock till mina svenska ätt-taflor, genealogier och

i biographicr.j Hvad det förstnämnda arbetet beträffar, blef dess

i 2:a del, omfattande tiden i6co— 1Ö32, först färdig. Den 8 dec.

t 1724 uppvisade Stiernman i kanslikollegium manuskriptet till denna

f del. Kollegiet :. tyckte väl om hans använda flit vid detta arbetets

f
sammanskrifvande , heter det i protokollet. Redan i mars följande

I är hade han renskrifvit i:a, 3:e och 4:e delarna af samma verk.

[• >>Eftcr jag förnam detta mitt arbete ej alldeles vara obehagligt»,

I
skrifver han i en ansökan, som upplästes i kanslikollegium den

p II mars 1725. 2:a delen blef sedermera tryckt 1731.

f; I juni 1752 fick Stiernman den begärda förteckningen pä

I
Sivers' likpredikningar och manuskript. Plan arbetade alltjämt

I pä sin stora bibliografi. I ett bref af den 20 okt. samma år

I lämnade han Sivers följande hugnesamma meddelande: :>Nu haller

I
jag på att göra min Bibliotheca Suio-gothica tryckfärdig, som består

[ och kommer att bestå af 7 särskilda tomer, af hvilka den sista inne-

\ håller exteros. ciui in Suecia vixcrunt; ibland dem kommer nu herr

I
kongl. hofpredikanten.: Han anhöll därför att få Sivers' lefvernes-

[
beskrifning och förteckning pa dennes skrifter såväl utgifna som

I
outgifna. Denna underrättelse gladde Sivers till den grad, att han

i nästa bref utbrister: -.Lofvad vare Gud att den af hela den

lärda världen efterlängtade 13ibliothcca Suio-gothica skall komma
i dagsljuset till alla sina delar, som länder Svea rike till gloire,

och borde auctoren af publicum beskänkas med många tusen

dukater. I april följande ar skickade han in sin biografi och

förteckning öfver sina skrifter. Pä samma gäng frågade han,

huru snart man kunde vänta en ny del af det ifrågavarande arbetet.

Stiernman kunde icke ange någon tidpunkt, hvilket nog var tör-

siktigast, men meddelade, att han först ämnade trycka 7:e delen
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för att -:;C^öra densamma för utlänningarna, så mycket behagligaro

Det var nämligen denna del, som skulle -innehålla -auctores pcrc-

grini^ eller utländska författare i Sverige, däribland Sivcrs. Emel-

lertid blcf det hvarken Stiernman eller Sivers eller den öfriga

lärda världen förunnadt att fä i dagsljuset:) skåda de efterläng-

tade delarna af det stora verket. Med frånseende af 2:a delen

är ännu i dag ingenting annat däraf tryckt än några spridda

partier. En ersättning — hvad den historiska litteraturen beträffar,

tagen i mycket vidsträckt bemärkelse — fick man uti C. G.

Warmholtz' berömda Bibliotheca historica Sueo-gothica (15 delar

1782— 1817). Warmholtz uppger, att det var i brist af förläggare-

som ej mer än 2:a delen af Stiernmans vidlyftiga verk blifvit tryckt.

Under tiden hade det ofvan omtalade b}-tet af likpredikningar

m. m. ägt rum. Stiernman skickade i november 1752 till Sivers

100 stycken af sina dupletter och mottog till gengäld en samling

från denne i januari följande ar. I bytesaffären ingingo också

kopparstick, särskildt porträtt, som bada parterna samlade.

Stiernman lär ha haft en samling af öfver 1.3CO porträtt i

kopparstick öfver svenska kungliga personer och berömda svenska

män af alla stånd, äfvensom utlänningar, som varit i svensk tjänst

eller eljest vistats i Sverige. Både Sivers och Stiernman läto älven

sticka sina egna porträtt i koppar. Med bref den 8 sept. 1752

öfversände den förre tre exemplar af sitt porträtt, som utförts af

kopparstickaren Ericsch i Hamburg, förmodligen de tre, som äro

daterade 1733. 1735 och 1737.' Rätt snart kunde Stiernman

kvittera denna gåfva med en motsvarande. I ett bref dat. 26 jan.

1753 tackar Sivers för nådige herrens kopparstick, som är allttör

väl gjordt och det präkdgaste af alla dem, som på någon erudit

herre äro gjorde i Svea rike?. Samtidigt uttryckte han sina en-

faldiga likväl välmenta tankar, däröfver på ett inneliggande blad.

som dock numera ej är bilagdt brefvet. Att han icke sparade pa

loford, kan man förstå af Stiernmans svar. Denne tackar Sivers

iför dess verser öfver mitt i koppar nyligen stuckna porträtt; om

jag får lof att säga, så behagar herr kongl. hofpredikanten tillägga

mig det beröm det jag verkligen aldrig har förtjänt eller förtjäna

lärer . Porträttet var förfärdigadt af C. Bergquist; det är hållet 1

en mycket pompös stil. som passar bra ihop med latinska lofkvädens

granna blomsterspråk. Afven porträtt brukade forses med sädana

tillbehör, såsom synes af de båda här meddelade reproduktionerna.

'"yedermeri skaffade ?i.c: Siver? ännu ett porträtt 175'^\ likaledes stucket i

koppar af Frilsch. Det är detta som här är reproduceradt.
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Sialf var Sticrnman t>-d!igen nnxkct nöjd med sia bild. I Biblio-

theca chalcographica (förteckning pa portratt i kopparstick), hvil-

ken säsom ett särskildt band ansluter sig till de 7 delarna af

bibliografien, ägnar Stiernman tva sidor åt beskrifningen af sitt

eget portrcält, 1'örjan lyder så: sBröstst\-cke till vänster i en

blonistersirad rundel med kort krusad rosette peruque, spetshals-r

duk och manchetter, rock med broderade oppslag och där ofvanpå

harnesk med mantel, omgifvet af nordstierne riddarorden där på

i ett svart band hängande o. s. v.'

Ehuru den ej är omnämnd i brefväxlingen med Sivcrs, kan

i detta sammanhang erinras om Stiernmans samling af tryckta

kungliga förordningar. På framställning af kanslikollegium hade

han den 2'] febr. 1730 fatt kungl. privilegium för tio år på upp-

läggandet af en förteckning öfver sädana alltifrån Gustaf I:s tid.

I en meritförteckning från 1739 uppger Stiernman, att han då

hade manuskriptet färdigt för tiden 1520^1739, men dctblef i själfva

verket aldrig tr}-ckt. I stället utgaf som bekant P. J. Höppener

1754 en motsvarande förteckning, slutande med året 1750. Höppener,

som samtidigt tjänstgjorde i riksarkivet, fick använda Stiernmans

rikhaltiga samling. Han upplyser i förordet, att denna ..oveder-

sägligcn är den fulllcomligaste man lärer finna, helst man däruti ej

saknar 50 stycken af de här uppräknade 4,100 .

När Stiernman 1753 skref till Sivers, att han behöfde en

förteckning på dennes likpredikningar och personalicr bl. a. för

sina ätt-taflor, genealogier och biografier, afsäg han säkerligen i

främsta rummet ett stort arbete, som han vid den tiden förbe-

redde, nämligen hans >/Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och

adel, uppå dess begäran vid 1751 års riksdag utgifven med histo-

riska och genealogiska anmärkningars^, 2 delar 1754— 55. Arbetet

gafs ut häftesvis; 2:a delen, som har tryckåret 1755, lär ej ha

fullständigt utkommit förr än på våren 1758 — :^nyligcn heter

det i aprilhäftet af \)q\\ svenska Mercurius för detta är. Stiernmans

matrikel fyllde ett allmänt kändt behof. Den blef på sin tid lika

oumbärlig som Anreps Attartaflor hundra år senare; den var :.ett

länge efterlängtadt och till riksens ridderskaps och adels heder

samt lustre mycket ländande verk;, sades det. Yttrandet före-

kommer i ett bref till Stiernman från assessor Gustaf Bonde på

* Ett oljefärr.spOTträtt af Sliernnian utan nägrn pråliga attribut finnes i rilis-

arkivct ocli är rcprocluccradt i förf;s ofvan anf. arbete.
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.Säckestad af den 22 maj 1754. Denne hade hört omtalas, att

den bebådade matrikehi var under tryckning, och framställde nayra

önskemal rörande »fordna andra klassens råds- och riddareätten.

Han var tydligen angelägen om att dessa ej skulle alldeles sam-

manblandas med den stora massan af öfriga adliga ätter. Sedan

första delen af matrikeln utkommit, skickade han i april följande

år till Stiernman en > hörsammast promemoria-, med anmärkningar

mot åtskilliga i boken förekommande detalj uppgifter om nämnda

ätter, som ban tydligen väl kände till. Men i slutet återkommer

han till författarens förtjänster — han som så grundeligen illustre-

rat vår historia gencalogica .

Stiernman fick således hålla till godo med litet kritik. Hans

urkundspublikationer — Alla riksdagars och mötens beslut m. fl.
—

synas hafva af samtiden lämnats alldeles oantastade; på detta om-

råde fanns ingen, som vågade tillmäta sig större sakkunskap än

han. Men ett annat var förhällandet med ett sådant arbete som

adelsmatrikeln med dess otaliga uppgifter om ätter och personer.

Här var det lättare att kritisera utom det att författaren kunde

stöta vissa fördomar för hufvudet. Gustaf Bondes kritik var dock

mycket hofsam och dessutom blandad med beröm. Värre var

det med en kapten Coyet, som blef förargad öfver att Stiernman

uppdagat att en af hans förfäder varit guldsmed och en annan styck-

gjutare. Härom utspann sig en häftig polemik, hvarundcr äfvcn

en anonym insändare uppträdde såsom tertius interveniens i Gjör-

wells tidskrift Den svenska Mercurius. Stiernman kunde emeller-

tid med autentiska dokument visa, att uppgifterna voro riktiga.

Att det fanns fel i arbetet, var han för öfrigt själf villig att er-

känna; i slutet af 2:a delen tog han in en lång förteckning på

rättelser. Härom yttrade Warmholtz litet försmädligt, att verket

därigenom : på långt när icke blifvit befriadt från alla fel och

oriktigheten.. Alen man kan hälla med Gjörwell, när han skref:

xDet är alltid lättare för en annan att granska och rätta en och annan

famille än för en enda att uti en svensk matrikel af mera ån

2,000 familler, på detta sättet skrifven, undvika alla misstagningar.s

Många fel i Sticrnmans adelsmatrikel och andra biografiska arbeten

torde dock ha berott på att han dels kanske för mycket litat pa

sitt minne, dels, hvad äldre tider beträffar, i hastigheten tämligen

kritiklöst tagit för goda allehanda obestyrkta uppgifter. Vi tänka

bl. a. på hans mycket apokryfiska rikskanslerer frän medeltiden,

uppräknade i ett bihang till d^iskupens Petri Andrea.^ Xigri ellir

Swarts historia om de forna Westeras stifts biskopar (1744)» ^^^
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arbete som i sin helhet lärer vara ett af de mera okritiska som

Stiernman skrifvit.

Mot i:sta delen af matrikeln anmärktes vidare (i Xova acta

cruditorum 1756), att författaren ej citerat sina sagesman. För

att bryta udden af denna anklagelse intog- Stiernman i 2:dra de-

len en källförteckning pä 54 sidor. Bland handskrifna källor

märkas i första rummet riksregistraturet alltifrån 1520-talet, bestå-

ende af 500 band in folio som författaren blad for blad genom-

;
gått, samt 2,000 sköldebref. Antalet tryckta böcker stiger till

i öfver 1,000; att listan blef sä lång, beror bl. a. därpä, att alla lik-

predikningar specificerats.

Det var säkerligen i sammanhang med adelsmatrikeln som

i Stiernman utarbetade manuskriptet till de stora otryckta samlingar,

i som gå under namnet Suecia illustris, två serier, den ena innehål-

1
lande omkr. 4,000 gencalogiska tabeller (15 volymer stor tvärfolio

}
jämte 1 volym Famili;c non introductai), den andra bestående af

I

biograhsk-a uppgifter, hämtade ur sköldebref m. m., samt beskrif-

\
ningar öfver sk-öidemärken (10 foliovol\-mer samt i volym register),

j
I Gustaf Ijondes n)-ss omnämnda promemoria förekommer

i äfven ett uttalande om ett par andra af Stiernmans arbeten. I lan

! skrifver nämligen: iOm man ock ännu blir så hxklig att en gäng

I
få i dagsljuset Höfdingaminncts andra del samt den utlofvade

i Historia om Deras E.vc. herrar riksens råd, sä kunde väl sådana

I arbeten aldrig tilhyllest skattas och nog värderas.: Första delen

af »Svea och Götha höfdingaminne? hade utkommit 1745- Andra

delen, som förelåg färdig i manuskript 175S, fick Gustaf Bonde

aldrig lyckan att se. Warmholtz }-ttrar om densamma: : Näppe-

ligen torde, den dock finna en förläggare, efter den första haft

så ringa afsättning». Till sist blef den verkligen tr}-ckt, men det

var först 1S35. ^Begripligt är», säger Warmholtz vidare, »att

ett sådant arbete som detta icke kan vara fritt från fel och miss-

tag», h vilket nog är riktigt; tidsbestämningarna böra i synnerhet

med försiktighet användas, om icke bestämdt datum utan endast

årtal angifves. ]\Ien i alla fall har man ända till vara dagar haft

stor nytta af Stiernmans Höfdingaminnc. En tredje del, omfat-

tande Östersjöprovinserna, är ofullbordad.

Den r.utlofvade>; historien om riksens råd har aldrig blifvit

tryckt. ]])en omnämnes i en meritförteckning af 1739 jämte åt-

skilliga andra arbeten, som voro lalldeles färdiga till aftryckande .

En likartad -Samling om svenska riksämbetsmän, generaler, ami-

raler och öfverstar* blef ej heller utgifven. Detsamma gäller om
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en tilltänkt r.Beskrifn.ing om svenska lärda fruntimmer». Stiern-

man synes pä 1740-talet ha börjat insamla uppc^iftcr for en sädan.

Ett bref till honom frän Pledvig Charlotta Nordenfl}-ch t.

dat. Fullerö den 17 augusti 1745 och innehållande själfoiografi,

lät han införa i Den svenska Mercurius för augusti 1763.

Stiernman länmade för öfrigt ofta bidrag till nämnda tidskrift

och andra af Gjörwells publikationer. Bl. a. är ett stycke ur

Höfdingaminnets 2:dra del (om Nylands och Tavastehus län) in-

fördt i Den svenska Mercurius för september 1757. Ej sällan hade

Stiernmans inlägg formen af bref till Gjörwell. Ett bland de längsta

förekommer i samma tidskrift för januari 1757 och insändes

med anledning af en felaktig notis om Karl X Gustafs utrikes

resor. Där meddelas äfven uppgifter om dennes skrifter och

litterära intressen. Vidare offentliggjordes ^Svenska landtmarskal-

kars historia: i flera repriser uti Det svenska biblioteket (1759— 62).

Då tredje 5 fortsättningen:' infördes, erkände utgifvaren :mcd sär-

deles förbindelse den ädelmodiga benägenhet, hvarmed herr kan-

slirådet och riddaren behagar fortfara att understödja, hedra och

pryda detta Svenska bibliotek--. Arbetet var ursprungligen afscdt

att tryckas i Bihanget till Alla riksdagars och mötens beslut.

Bland svenska lärde, som korresponderade med Stiernman,

märkas — utom de förut omnämnda — biskoparna Mennander
i Abo, Kalsenius i \^ästeräs och Rh\'zelius i Linköping, pros-

ten Olof Broman i Hudi]:s\all, professorerna L. J. Koll ing i

Lund och Algot Scarin i Abo samt amiralitetskammarrädet

Löfvenskiöld i Karlskrona.^ Liksom Sivers anlitade dessa

herrar Stiernman ?sasom värt vanliga oraculum historicum> men
kunde också emellanåt göra honom ätcrtjänsler.

Broman, som hade samlingar rörande Helsinglands topografi

och personalhistoria, meddelade t. ex. i ett bref af den 1 1 mars

1746 begärda upplysningar om Jonas Werwings släkt. Vid den

tiden var Stiernman sysselsatt med utgifvandet af några äldre

historieskrifvares arbeten. Aret förut hade han publicerat Konung
Johan III:s krönika af .Egidius Girs och Historia liturgica af

Laur. Raimundius. Därefter tog han i tu med Koimng Sigis-

munds och konung Carl IX:s historier af Jonas Werwing (tryckt

i 2 delar 1746—47). När Broman fick höra, att första delen
' Utom ori;4inal pd ofvan angifna ställen finnes äfven en af Stiernman siMf

skrifven snmlinq utdrag ur bref m. m.. där hans arbeten eller verksamhet omtaias

(rpp>ala univ. bibi., litt. X: 297"). Där fiJrckomnia bl. a. utdrag ur aiskillii^.a bref

från Khyzelius, hvilka ej finnas i original.
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kommit ut, skref han till Stiernman den 7 nov. 1746: >]\Ied hvad

fa^^nad det spordes, att sak herr assessor Verf\'!ngs krönika om
konung Sigisnuindi p. p. lefnad igenom ädle och Vcälborne herr

secreteraren, svithio-gothcrnas makalöse Mercurius, är ä daga

kommen, det kan min gamla hand och illa skurna penna intet

.utföra, helst han en min landsman vara mande, och jag med flit

sökt uppfinna hclsingarnas skrifter och minnesmärken samt släkt-

rullar, ibland hvilka Verfvingafamiljcn en är.^>

Kftcr några är var Stiernman färdig med ett nytt arbete af

samma slag, nämligen Konung Erik XI V:s historia af Erik Jörans-

son Tegel (1751). I företal och register har han lämnat biblio-

grafiska, historiska och genealogiska upplysningar, hvarigenom

han gifvit dessa arbeten icn ny glans och delat hedern med deras

författare)', skrifver Mcnnander. Mindre entusiastiskt uttrycker

sig Warmholtz, som t. ex. om Stiernmans anmärkningar till Wer-

wings historia säger, att :de äro icke alla af lika värde, dock till

större delen iclce öfvcrflödigas. Warmholtz yttrar sig i allmänhet

ganska reserveradt om Stiernman.

Rhyzelius hörde till dem, som >-väntade sig till döds:-:- efter

fortsättningen af Stiernmans stora bibliografi. >.llla, illa är:, skrif-

ver han 1735, ^att medel och utväg icke skall finnas till att con-

tinuera med BibliotheCcC Suio-gothica; utgifvande^. Eörgäfves sökte

han fundera ut, huru medel därtill skulle kunna anskaffas. Svea

och Göta höfdingaminne väckte också i hög grad hans intresse.

Sedan han läst första delen, skref han den 9 febr. 1746 bl. a., att

det som i synnerhet förundrade honom var den kunskap, som förfat-

taren : på h\-art blad röjer sig aga om oräkneliga gamla herrars

och fruars släkter och giften: det är i sanning dråpeliget, förnöj-

samt och gagneliget: . Han tyckte, att Stiernman borde kallas

jarchivarius genealogissimus . Men en anmärkning hade han att

göra. j^Däruti finnes ett fel, en brist, en lacuna, en hiatus, som

är hiskelig.-> Västergötland saknades nämligen. >Kära herre, hvad

hafva då de raske västgötar, mina landsmän gjort." Han menade

att de allt sedan hedenhös haft lika duktiga höfdingar och lagmän,

ja drottar och jarlar som trots nägot annat land under Svea välde.

»Hvad orsak' har då varit att göra dem denna skymfen utan att

i prefacen nämna ett ord härom? Pä nästa riksdag komma, om
andra skulle tiga, gamle Lumber och Ragvalder och en evig hop

faselige bjässar fram och vilja hafva revanche för slikt missfirmande.*

Som man finner, var kritiken öfvervägande skämtsam. Sedan

Stiernman upplyst, att västgötarna skulle komma in i nästa del,
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lugnade sig.Rhyzclius. ;Jag tog något illa vid mig, skrifver han
i ett senare bref, : darfö re att mina västgötar tycktes mig lidit

nägot förakt..^ I stället greps han nu af längtan efter den beba-
dade andra delen af höfdingaminnet.

När Rhyzelius en dag i november 1754 genom en notis i

Lärda tidningar förnam, att Stiernmans adelsmatrikel snart väntades
utkomma, fick han en

.
poetisk »raptus» och skref en lång latinsk

gratulation, som han skickade med ett bref af den 23 i samma
manad. >,.Min gunstige och käre herr kanshräd förlåter mig, att

jag icke har försyn för att visa på närlagda papper, huru mager
min vers och huru stygg min styl är. Jag hinner icke skrifva
om det, och där jag skulle görat, så kunde det dock icke blifva

bättre.^' Men han hoppades, att herr kanslirådet täckes häraf
gunsteligen skönja någon min enfaldiga välmening'. Stiernman var
naturligtvis nncket tacksam for den uppmärksamhet som visats

|

honom af biskopen. Han gillade och berömde verserna, hvilket
j

åter gjorde, att Rliyzelius blef :glad och nästan högfärdig där-
öfver^^ Hans gratulation, som till och med var försedd med noter,

]

innehållande uppgifter om Stiernmans dittills utgifna arbeten,
\

trycktes efter titelbladet 1 matrikeln och efterföljdes för öfrigt af j

andra dylika, författade af den ofvannämnde Löfvenskiold samt de 1

oundvikliga poeterna Nicander och Israelsson. Af ett bref från den \

senare till Stiernman finner man, att icke ens latinska verser und-
j

gingo granskning af censor librorum. »Jag hör att verserna äro
.]

hos herr kanslirådet Oelreich att öfverses;., skrifver han den 21
|

dec. 1754, ijag vet intet, hur stor kännare han är af latinsk poesi, 1

fast han i öfrigt är en ogement lärd och djup man.»
|

Flera af de n)-ss uppräknade brefskrifvarne samlade likpredik-
j

ningar liksom Stiernman och Sivers, och Löfvenskiold tjänstgjorde
|

som mellanhand vid anskaffande af sådana {r^.\\ olika hall. Under
|

ett besök i Stockholm i maj 1750 hade den sistnämnde varit på fest |

hos Stiernman och skrifver därom: ^^.Det var ett fast Ijufligit, ett
|

kosteligit convivium, som jag i gar hos min Wxox åtnjöt i utvaldt
j

falerner och confect därtill af sällsynt gammal och ny lärdom \

cujus scientissimus vindex et arbiter dudum evasisti.^ Härmed !

kan jämföras Carl Gustaf Tessins anteckning i sin dagbok för
|

den 8 maj 1757: .Passerade jag en af de nöjsanmiaste eftermid- !

dagar, jag på en lång tid haft, hos herr kanslirådet von Stiern-
|

man. Han är en af de fa bland oss, som br}-r sig om goda
j

editioner och manuskripter; dess bibliotek är ej talrikt men ut- i

valdt, särdeles i svenska saker.» Tessin beundrade de ännu otryck- '
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ta manuskripten till Sticrnmans cqna verk (Bibliotheca Suio-go-

thica. Suecia illustris ni. fl.) och åtskilliga sällsynta böcker, som

han fick se, och sa slutar han: Således äro dessa märkvärdiga

böcker, under en lärd och värdig mans vård, frälste ifrån dunmia

valdsverkares förstöring, den vetgiriga världen till pr)'dnad och

hugnad.^.

Stiernman hade redan 1745 blifvit ledamot af vetenskapsaka-

demien. Under fjärde kvartalet 1758 fungerade han som pr^eses

och höll vid presidiets nedläggande ett ^Tal om de lärda veten-

skapers tillstånd i Svea rike under hedendoms- och päfvedöms-

tiden». Talet, som blef tryckt följande år, omnämnes endast i

förbigående uti den numera bevarade brcfväxlingcn. I ett brcf till

Mennander den 9 mars 1759 skrifver Stiernman: »^litt medloijan-

de tal utbeder sig den äran att fä ligga i någon vrå uti h. ]3ro-

ders bibliotek.» Vi erinra om att arbetet blef föremal för en

ganska besk kritik af den berömde språkforsk-aren Johan Ihre i

en anonym slcrift med öcn något kr)-stade titeln ;d5ref innehallande

Bihang till ett n)'ligen hållet tah> etc. Till Stiernmans försvar

uppträdde, likaledes anonymt, dels dåvarande c. o. kanslisten i

riksarkivet, sederniera arkivsekreteraren C. J. Strand, dels notarien

Erik Ekholm. Strands uppsats lär, enligt livad Warmholtz med-

delar, ha varit inspirerad av Stiernman. Samtliga dessa skrifter

äro ratt utförligt refererade i Lärda tidningar för 1759. Ihre fort-

satte icke polemiken. Anledningen till hans missnöje med Stiern-

mans tal lär ha varit, att den senare oförsiktigt nog gjort anmärk-

ninjrar mot Ihres rlärda och ordhäcklande utläfrsning>. af en ""am-*t>ö'

I
mal konungalängd.

Stiernman stod till förfogande äfven för frännnande lärde.

Somliga gjorde skriftligen förfrågningar i och för arbeten, med
hvilka de voro sysselsatta. Bl. a. lämnade han material och upp-

lysningar åt Joh. Gott fr. von 3.1eiern för Acta pacis Westpha-

lica; och åt Gottlob Böhme for Acta pacis Olivensis. Andra, som
för forsl:ningsändamal reste hit, Icommo i personlig beröring med
Stiernman, bland dem hans kollega i Danmark Jakob Lange-
bek, sedan 174S geheimearkivarie i Köpenhamn — i lärdom^

arbetsförmåga och tjänstvillighet Stiernmans jämlike, i noggran-

het honom överlägsen. Langebek hade 1745 stiftat ett rSelskab

for I-"redre!andets Ilistorie og Sprog;' och utgaf a dess vägnar den

mycket förtjänstfulla historiska tidskriften »Danske Magasins. I

början av 1750-talet planlade han ett annat stort arbete, nämligen
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ett danskt-norskt diplomatarium. Alen om ett sådant verk skulle

blifva nåoot så när fullständigt, niastc niatefial insamlas äfven fr.ui

grannländerna. För detta ändamål gjorde han med statsunder-

stöd en resa till Sverige 1753—54. Han lämnade Köpenhamn i

april, vistades några veckor i Lund och reste sedan därifrån öfvcr

Kristianstad, Karlskrona och Kalmar till Visby. I Kristian-

stad intog han den 23 maj aftonmåltid hos landshöfdingen frili.

Christian Barnekow, h varvid samtalet tydligen rört sig on^.

Langebek-^ blifvande vistelse i Stockholm och de personer han där

hade att hålla sig till, ty den 28 i samma månad skref Barnekow
ett bref till Stiernman, hvari han på begäran rekommenderade
arkivarien Langebek til! det bästa. : Ilvilket jag så mycket hellre

gör», skrifvcr han, ,-;som jag vet intet till någon bättre än till herr

kanslirådet och riddaren honom att adressera. 5 I midten af juli

for Langebek frän Gottland tillbaka till Kalmar och vidare norrut

via Västervik och Söderköping till Norrköping. Under vägen
besökte han den 26 juli prosten Sivers i Tryserum. Denne far

säkerligen räknas till de »curieusa» d. v. s. litterärt intresserade

präster, som Langebek säger sig hafva träffat under sin resa. Si-

vers, som sällan fick tillfälle att umgås med lärdt folk. satte tyd-

ligen stort värde på bekantskapen med Langebek. Denne skrifver

i sin dagbok:' »Vi — d. v. s. Langebek och hans följeslagare

— bleve overmaade velkonme og maatte blive der til anden da-

gen. Vi besaae hans bibliothek, manuskripter, naturalier, mynter,
han foran-ede mig nogle stykker og laante nogle manuskripter
med til Norköping.» Sivers omtalar det kärkomna besöket i ett

bref till Stiernman af den 31 juli — detsamma hvari han med-
delade att skriften om Gustaf Vasa var färdig. Fa tal om Lange-
beks förestående resa till Stockholm heter det, att han ;)längtar

nu redan efter nådige herr kanslirådets och riddarens lärda um-
gänge och h.andräckning, hvilkens makalösa humanitc jag har be-

skrifvit för honom:, och slutligen gör Sivers följande reflexion:

>Det blifver verkligen ett märkvärdigt möte, när tvenne lärde

archivarii mötas pä ett ställe.» I ett annat bref gör han en jäm-
förelse mellan dem: >De äro af ett humeur, lärde, förfarne, be-

nägne, humaine bägge två»; han höll det för -en liten timmelig
lycksalighet» att ha den äran att vara bekant med båda. Bekant-
skapen mellan Sivers och Langebek underhölls någon tid genom
brefväxling. Den 9 aug. skref den senare ett tacksägelsebref
r"c^ anledning af besöket i Tryserum, Redan den 141 samma

' Tryckt i Langebekicina (utg. af K. Nyerup 1794).
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nunad besvarade Sivers detta bref och sände Langebek ytter-

lic^are nägra värdefulla gäfvor, för hvilka denne tackade i ett

långt bref af den 13 sept. ;Hvor skulde jeg som en frem-

med>, skrifver han. jforniodet att Herren skulde berövet sine

egne vakre samlinger for at bcrige mit lidet m)'ntforraad med

saa mangc rare og gamle stykker cg for at pryde vört Danske

selskabs bibliotek med saa rart manuscript som den paa perga-

ment skrevne Dronning Sophies bönbog er.»

Efter ett par månaders vistelse i Östergötland, hvarunder han

besökte Linköping, Vadstena och Skeninge, återvände Langcbek

plötsligen till Danmark för att förlofva sig. Det var ett förmån-

ligt parti, som några af hans vänner arrangerat under hans från-

varo. Men sedan denna affär blifvit »lykkelige bragt i rigtighed),

som han sjalf uttr\xkcr sig, fullföljdes forskningsresan i Sverige.

I midten af november var han åter i Norrköping. Den i 5 i denna

månad skref han därifrån ett bref till Sivers med underrättelse

att han då verkligen var på \'äg till Stockholm, >.hvor og i Up-

sala jeg haaber med fordeel at passere hele vinteren>.' Detta

meddelande föranledde Sivers att ännu en gäng varsko Stiern-

man om Langebeks ankomst. Den 21 nov. anlände denne slut-

ligen till Stockholm. Här uppvaktade han eller gjorde eljest be-

kantskap med många notabiliteter och lärde, bland andra Stiern-

man, som han första gången besökte den 25 nov.

Langebek intresserade sig mest för medeltidshandlingar, och

dessa förvarades pa den tiden i antikvitetsarkivet, under det att

riksarkivets samlingar började först med Gustaf ks tid. Han be-

höfde därför i<:i-:e sa mycket anlita Sticrnman i egenskap af riks-

arkivets föreståndare, men i den senares bibliotek fanns åtskilligt,

som han hade nytta af och fick använda. Den i dec. pa aftonen

var han åter hos Stiernman. som då visade i-en heel hob skrevne

säger af sit eget arbeid og en deel ret rare böger, hvoriblant

den förste i Sverrig trykte bog: Dialogus creaturarum morali-

satus, Breviarium Arosicnse» m. fl. En codex membr. fick han

låna hem.

Några dagar efter detta besök skref Langcbek till en af sina

vänner i Köpenhamn om Stiernman, att han »er overmaade skriv-

som i historien og svenske genealogier; han er nu i fa^rd med

' Detta lik<om de båda nyssnämnda hrefvcn finnai uti den ofvan omtalade
volymen N: gSo i Uiipsaia universitetjbihliotck. De äro ci upptagna i den af H.
Fr. Rordani 1S95 "'^.^ilna sanilinc;en >l!reve fra Tacol) Langebek>. Xdgra följande

bref omnämnas i förbigående i Langebeks dagbok.
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at udgivc förklaring og anmerkninger till adelsmatrikelen og har
ucndeligc volumina liggende Htrdige til, at tryke^. Och i ett

senare brcf förekommer följande ganska träffande omdöme om
Stiernman och hans författarskap: -en utrolig arbeidsom mand.
men af det slags, som i en hast vil rappe store verker fra haan-
den.»

Langebck gjorde sig mycket omtyckt i Sverige. Åtmin-
stone skrifver han sjcälf: »Jeg har temmclig rcusseret i att vindc
den svenske nation.» Ett vackert erkännande fröin svensk sida

gafs honom i det att han under sin vistelse i Stockholm i janu-

ari 1754 blcf ledan:!Ot af vetenskapsakademien. Frän forsknings-

synpunkt var han också nöjd med resultatet af resan, vlmedkr-
tid er jeg fornöjet», förklarade han. -at jcg, foruden en anseelig
mc'engd(' af böger og manuscriptcr. hvoriblandt nogle rare og
curieuse, har faaet en 3- ä 4,000 st\'k]cer diplomata og gamle do-
cumenter i den danske, svenske og andre vore nabocrs historie,

Hcestcn alle av originalcr eller autenticiue codices afskrevne.^

Med mänga af Langebeks arbeten gick det emellertid pä samma
sätt som med Stiernmans: han kunde aldrig fa dem tryckta. Så
var också förhållandet med diplomatariet, på hvars förberedande
han nedlagt så mycket arbete och intresse, särskildt under sin

svenska resa.

Bland brefven till biskop Mennander finnes äfven ett från

Sticr;imans dotter Andrietta Catharina, dat. den 27 nov. 1765.
Hennes fader, som allidit i mars samma år. hade uttalat en ön-
skan, att Mennander skulle hälla parentation öfver honom. Denne
hade för sådant ändamål skickat dottern en promemoria, som
hon nu återställde med begärda uppl\-sningar och skrifver: : Herr
biskopens utmärkta vänskap för min saliga kära fader gör mig det
säkra hopp. att intet herr biskopen tager till misstycke, än mindre
låter falla sig besvärligt att hedra och upplifva min saliga fars

stoft medelst den parentation, till hvilken han under sin sjukdom
tagit sig den friheten h.err biskopen för mig att utnämna.;> Men-
nander höll sedermera den 14 jan. 1766 ett åminnelsetal öfver
Stiernman i vetenskapsakademien (tr\xkt samma av).

Efter Stiernmans död friade dåvarande kyrkoherden, seder-

mera biskopen Olof Celsius till hans dotter, den nyssnämnda
Andrietta Catharina — med en bitanke pa hans böcker, påstås
det. Alltnog. Celsius fick både dottern och bibliotLket. Lange-
bek, som trodde, att Stiernmans böcker skulle säljas på auktion,
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skrcf ett par gånger till sin vän Xils Reinh. l^rocnian och bad

hunom skicka en kaialog; det var särskiidt två saker, som han var

angelägen om att få. nämligen Missale Lundense och Joh. INIagni

.Metropolis. !Men det var endast dupletter.- som såldes på auk-

tion (1767). Emellertid hade Stiernman redan 17 58 salt samlin-

gen af kungliga feirordningar till Uppsala universitetsbibliotek,

som 1769 ytterligare inköi^ste »Suecia illustris» och slutligen efter

Celsius' död 1794 såsom gåfva erhöll hela dennes manuskript-

samling, däribland Stiernmans återstående handskrifter.

11 T ^77

^nda^ Jlräon prm/jtUrTtrrLCin,
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Otto Kugelberg

Den 31 januari 1916 afled i Stockholm f. d. revisorn Otto Kugel-

berg efter närmare ett års sjukdom.

Härstammande frän en till Siockhotm i slutet af i6co-talet inflyttad

släkt, möjligen frän Li\land, föddes Otto Mauritz Kugelberg pa llorg

i Västra Hargs socken i Östergötland den 31 januari 1843. Föräl-

drarna voro kaptenen Claes August Kugcll>erg ocli Carolina Wilhelmina

Beata Eleonora von Post. Efter studier i Linköping arlade han student-

examen i Uppsala 1S63 -'
5 och kameralexamen 1S64 -^,'5; inskrets

som e. o. kammarskrifvare i generalpoststyrelsen 1S64 -°'io, kammar-
skrifvare 1S75 ', i.-, revisor och bokhållare 1882 -^ u; e. o. kammar-
skrifvare i kammarrätten 1S65 '-

5. amar.uens 18S0 --^ 9— 1S86 '' :

fullmäktig vid sammanträde med fullmäktige i Civilstatens pensionsin-





i.ittning iS<S2; e. o. kanslist i riksiiiarskalksäinbetet 1SS5 ^^,9; kassör

1 civilstatens pensionsinrättning 1886 ^-,'3. R. W. O. '1903.

Afgick med pension från civilstatens pensionsinrättning 1907 och

fr.in generalpoststyrelsen 1908.

Vid sidan af sin ämbctsmannagärning ägnade sig K. med lif och

lust åt personhistoriska studier och var länge vår utan tvifvel främste

genealogiskc samlare. I hans bibliotek voro de flesta personliistoriska

arbeten tillfinnandes och hans omsorgst"uIlt registrerade samling af lid-

i
ningsurklipp rörande födda, vigda och döda under de senaste 30 ä 40
åren kompletterade i många fall de tr}'ckta arbetena. För äldre tider

lämnade hans omfångsrika utdrag frän civilstatens pensionsinrättnings
'. och Stockholms förmyndarekammares bouppteckningar äfvensom en

; mängd kyrkoarkiv de säkraste upj^lysningar. Genom hänvisningar från

' det ena arbetet till det andra, från den ena handskriften till den andra

I

visade Kugelberg, huruväl han kände sina samlingar och huru noga

j
han genomforskat desamma. Ett sällsynt godt minne ända till det

; sista året var honom därvid till ovärderlig hjälp.

I

1 särskilda donationsbref af den 10 januari 1913 och 5 juni 1914

I
öfverlämnade Kugelberg till Kungliga Biblioteket \issa delar af sina

I
samlingar. I det första säger han:

! xDå jag med ^emod sett, huru samlingar af personhistoriskt

: intresse efter egarcns död skingrats ät skiljda håll, hvarigenom ett

' mångårigt samt ansträngande och, såsom jag tror, för kommande for-

; skare ej alldeles betydelselöst arbete i hög grad förringats, är det min

•f- önskan att följande skall lända till efterrättelse rörande mina egna

I'
samlingar.

i Kungl. Biblioteket i Stockholm erhåller hufvudparten af mina
i genealogiska samlingar, h\aribland särskildt må nämnas den registrerade

I samlingen af tidningsurklipp rörande födda, vigda och döda (31 band).

I

Slägtanteckningar, kyrkoboksanteckningar, bouppteckningsutdrag

f' (40 band).

[
Anteckningar om Göta hofrätt 2 band.

t' Anteckningar om häradshöfdingar, hofrätter, länsstyrelser samt om
I tjenstemän i Östergötland och Småland samt Landtmätare 12 band.

|!
Böcker rörande personhistoria, de flesta med handskritna tillägg,

= en del interfolierade.

>

[ I det andra donationsbrefvet ötverläiiinades bland annat 16 band

^
skrifna släktanteckningar och 2 band förteckningar i)ä posttjänstemän,

matriklar rörande armén och regementshistorier äfvensom ett belo|ip

för samlingarnas ordnande ])å Kungl. Biblioteket, som redan gått i

författning därom.
Otto Kugelbergs litterära produktion är ej stor. Under åren

1S94— 1898 utkom ^Postmästare i Sverige och Finland från äldre till

närvarande tids-, ett vägröjningsarbete och såsom sådant helt naturligt

ofullständigt, men grundläggande för ämnets vidare behandling och

särdeles omsorgsfullt och tilUorlitligt hvad de lämnade uppgifterna

beträftar. Untler hela sin återstående lit"stid var K. sysselsatt med att

komplettera detsamma, nien hans stora samlarenit gaf lionom aldrig

tid att utarl)cta en ny ujiplaga.

5

—

lUOjTU. J'irscnhistcrisk tidskrift igi6.
*
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I juni iKfjS tillkännagaf han sin afsikt att utgifva »Embets- o/ I

tjänstemän hos Kungl. Generalpoststyrcisen iifvensom vid Stocl<:h()!i
.

postkontor-', nicn subskriptionen utföll ej enligt önskan, och materi.-ii
|

finnes nu i Kngelbergska samlingen i Kungl. Biblioteket. Han hoppai!-.

dock, att deda framdeles skulle bearbetas af någon för poststaiu

personhistoria intresserad forskare och ställde i detta fall sina förhup'

ningar till vissi häll.

På tillskyndan af en för Uddevalla historia intresserad persi :

trycktes dessutom 1896 i Uddevalla »Serie öfver postmästare i Uddeva! „

1658— 1895 med biografiska anteckningar af Otto Kugelbcrg».

Men äro således ej de arbeten som bära Otto Kugelbergs naiiii;

hvarken mäni',a eller stora, så äro dock de böcker desto fiera, dar

Kugelbcrg medverkat.

Under de senaste 20 a t,o åren torde ej många personhistoriska

arbeten utkonniiit, hvilkas författare ej rådfrågat Kugell)erg, som med
stor beredvillij.^het alltid stod till tjänst med upplysningar ur sina rika

samlingar och som ej skydde besväret att anställa särskilda forskningar

för alt kunna besvara en framställd fråga. I förorden till en hel de!

arbeten namnes också Kugelbergs namn med tacksamhet af respektive

författare såscMu Sjöström, Ekstrand, Anjou, Samzelius, Levertin och

Schimmelpfennig, Elgenstierna, Oden, Gullberg och Uggla, Örnberg

ni. fl. 1 denna tacksamhet förena sig utan tvifvel alla personhisto-

riens vänner for allt livad han giiVit dem.
Svensk ti il sinnelag, konservativ till åskådning var och förblef

dock städse K. en minnesgod hembygdens son, som ofta lade i dagen

sitt intresse för densamma.
Govert Indchctoit.
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Personhistoriska samfundet

höll årsmöte å Café Riche den 5 maj 1916 under ordförandeskap

: af riksarkivarien Emil llildebrand.

I

Sedan revisionsberättelsen upplästs, beviljades st\Telsen an-

I

svarsfrihet. Den afgående styrelsen återvaldes, nämligen, riks--

I
arkivarien E. Hildcbrand, öfverkammarherren G. Celsitig, biblio-

I
tekarien hos H. i\I. Konungen Joh. Ax. Ali>iquisf, sekreteraren

j

hos gcneralpoststyrelsen friherre yo/i. Rudbeck^ samt andre biblio-

[

tekarien grefve C. M. Stenbock. I redaktionsutskottet återinsattes

frih. Rudbeck^ grefve Stenbock, intendenten frih. A'. Cederstrojn

\ och professor Helge A/ingnist. Till re\isorcr valdes f. d. kammar-

1 rättsrädct J. A. Wallensteen oeh. sedan dr A. Levcrtin afsagt sig

i uppdraget, direktör G. Lidebetou med kamrer A. Dandenell son\

\
suppleant.

{ Föredrag hölls af amanuensen h'ar Simofisson om Stock/iohns

i
borgnuistare och radman under ]'asa-Tiden.

\ Styrelsen utsäg till samfundets ordförande riksarkivarien E.

\ llildebrand, till sekreterare grefve Stenbock samt till skattmästare

\
frih. Rudbeck.

\ Efter mötets slut intogs gemensam sexa.

[;

I
Utdraq ur revisionsberättelsen för år 1915:

i;-
^

v.

j;
Debet:

[• Behållning irxw ar 1914 4,909:37
;:'; Inkom.ster år 191 5:

I
ledaniotsafgifter 3,820: 50

|j
lagerförsäljning 53S: 50

p bidrag af S. 20: —
f-

annonser 271: 50

I
räntor 246: 5^ 4,897:02

\ Summa 9.S06: 39

\
K^dit:

\ Utgifter år 191 5:

I
trycknings- och illuslrationskostnader . . . 3,062: 16

'i ui)j)börtls- och distributionsko-^tnader . . . 330: t,t,

i arfvoden 1,632: 90
diverse 104: 55 5,129:94

[ Behållning till är 1916 4,676:45

I
Summa 9,806: 39
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Notiser

Svenska Porträttarkivet

På Personhistoriska samfundets årsmöte 191 5 diskuterades i an-

slutning till d:r Sixten Strömboms anförande om ett s\'enskt porträtt-

arkiv möjligheterna till att realisera de planer, som föredragshållaren
framkastat. Det skisserade företaget gällde en allmän inventarisering

och fotografering af svenska porträtt, i afsikt att det en gång samman-
bragta materialet skulle knytas till en central statsinstitution, förslags-

vis Nationalmuseum, Nordiska museet eller Kgl. Biblioteket, och så-

lunda utgöra ett svenskt nationellt porträttgalleri, i smått visserligen,

men mera representativt än något annat lands. Den vidtomfattande
arbetsplanen, som d:r Strömbom i vår saknad af alla tillförlitliga be-

räkningsgrunder föreslog att till en början söka sätta i verket för en
tid af tre försöksår, vann samfundets intresse, men starka tvifvel yppade
sig angående möjligheterna att under pågående krigstiden från enskildt

håll skaffa medel till dess realiserande. Så mycket mera glädjande
kom i våras underrättelsen om att Svenska Porträttarkivet tack vare

från enskild iVikostighet stammande medel kunnat konstitueras och att

dess första treårsperiod är ekonomiskt tryggad.

Porträttarkivets ledning omhänderhafves af en nämnd bestående
af följande personer:

ordförande: H. K. H. Kronprinsen,

v. ordf: F. öfverintendenten Fil. d:r Ludvig Looström,
sekreteraie: Amanuensen. Fil. d:r Sixten Strömbom,
kassaförvaltare: Grosshandlare Hjalmar Wijk.

Öfriga ledamöter äro: Öfverintendenten Richard Bergh, Friherre

Carl G. Bonde, Intendenten Friherre Rudolf Cederström, Direktör

Thorsten Laurin, Bibliotekarien Grefve C. M. Stenbock.

På konstituerande nämndsammanträde utsagos till revisorer: Fil.

d:r Gustaf Ekman och Bankdirektör Herman Mannheimer. Dessutom
tillsattes ett arl)etsutskott, som närmast skall leda företagets praktiska

drift. 1 detta sitta Hrr Friherre Cederström, D:r Looström, Grefve
Stenbock och D:r Strömbom.

Sommarens arbeten komma att förläggas till Jönåkers och Opp-
unda härader i Sörmland. Förberedelser till dessa pågå sedan apri

månad.
Svenska porträttarkivet kommer att i möjligaste utsträckning sam-

arbeta med liknande företag s. s. det af professor Sigurd Curman
och docenten Johnny Roosval ledda verket »Sveriges kyrkor, konst-

historiskt inventarium».

Dessutom bör tilläggas, att på behörigt håll förslag väckts om
att en porträttinventarisering för västra Sverige enl. Sv. porträttarkivets

grundlinicr skulle inga som led i de förarbeten, som planeras för

Göteborgs stora jubileumsutställning 192 1. Med kännedom om Göte-
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borgarnas frikostiga intresse för kulturella företag få vj hoppas, att det

härom väckta förslaget kommer att utföras i en omfattning, som möj-

liggör grundandet af det första och kanske rikaste provinsiella porträtt-

arkivet.

I

Frågor.

I
Undertecknad vore mycket tacksam, om personer, soni äro i be-

!
sittning af brcf eller biographica rörande de första medlemmarna af

I

släkten Peyron, naturaliserad i Sverige på 1700-talet, eller möjligen

[ porträtt af dera, ville gifva sig tillkänna. Medlemmarna i t"raga voro

f
Barthélomi Feyron, sidenväfvare, död 1766 i Stockholm, hans hustru

I Angéliquc, född Bourgoin, död iSio, och deras barn: yhitoi>ietti\ f.

1745, gift med lifmedikus Jean Chrysostome Martinau, sedermera

generalkonsul i Kristiania, Frrdrik Ulric f. 1751, supercargör i Ost.

i Kompaniet, Claes f. 1753, generalkonsul i Petersburg, sedan minister-

I
resident i Hamburg, död 1S25 i Nyköping, Carl f. 1757, kapten i

fransk tjänst, lifjiiage hos konung Gustaf III, död i duell år 1784 i

[
Paris, Angeliqiic f. 1759, gitt med guvernören i Grodno, verkliga stats-

f rådet, frih. von Ruckman, och Ludvigs kommendant i Stralsund, död i

I Kristianstad iS.|o.

I

D:r Anton Lindsstroni

I

• Alnäs, Djurgården.

Vid Johan Wernstedt, f. 1590,7 1629 (Tab. 2 Anrep), står an-

gifvet: j-hans kontert"ej slutligen fanns hos Fru Margaretha Metta

Blixencron>. — Kan upplysning lämnas hvar detta porträtt sedermera

funnits eller nu finns.'

y J/J. IVernstedt

Näs Säteri. Östra Stenby.

En märklig grnealogisk uppgift må väl den sägas vara, som
lämnas af kom[)osiiören Pfterson-Berger i Vecko-Journalens Praktupp-

laga nämligen, att han genom Comtantia Ericsdotter, Gustaf Vasas

sondotter, härstammar tVån den »Austniundr,^ (skall vara Austmad/ir)

Gud/asturscn, soni omtalas på Frösö-runsten såsom den, som dät

kristna Jämdand^.
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Alla släktforskningens vänner skulle säkerligen stanna i stor för-

bindelse hos Svea-gaMrars mästare, om han ville benäget meddela hvad

— och på hvad sätt! — han lyckats fa om dehi sina

>forne

förfäder hörav,

som hittills vaiit för oss alla förborgadt.

En rujikunni<:.

Porträtt sokcs af:

Landshöfdingarne i Göteborgs och Bohus hin:

Generalmajoren Georg Henrik Lybecker f. 1619, f 16S3 (16S0--

1682).

Generalen }"riherre Johan Fredrik \on Kaiilbars f. 16S9, f 176.

(i7-}2— 1762).

Upplysningar emottagas tacksamt af:

N. ]'. Hagitroiii.

Adress: Råsunda.
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Svenska infanteriofficersuniformer omkring
1800

Meddeladt af T. J. P.

Tid efter annan skeende utställningar ådagalägga, att inom

vart land finnes frän 1700-talets senaste och 1800-talets första år

ett rätt betydande antal officersporträtt. De brokiga uniformerna,

så helt olika nutidens, ha blifvit föremål för många gissningar,

när det gällt att afgöra frågan om vid hvilket regemente veder-

börande framställcs såsom anställd, och icke sällan har spörsmålet

hänskjutits till krigsarkivet. Med anledning häraf har till intres-

serades tjänst på grund af afbildningar i krigsarkivet utarbetats

nedanstående tabell, upptagande vederbörliga kännetecken för re-

spektive infanteriregementen å officersuniformer af den t\'p, af

hvilken en bild här bifogas.

5*

—

IHiidTt). /\j:i^/t//is.'oi ISÅ' iidikrifl igiO.
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Ärmuppslag Poder Knap[)ar ' AntiKirkiiinoaT

Llula med biedt silfvcrkant- Gult

la^nd. 2 silfserkiiapphäl

ofvauför uppslaget

(irange med 2 silfverknapp- Ljusgult

häl, men utan kantband.

I»areniot 2 s!]r\'erknapphäl

ofvanför uppslaget

Gula med bredt silfverkant-

Ijand. 2 silfverknapphal

ofvanför uppslaget

llvita med röd passepoil

Gula

K.3dt

Hvitt med
röd kant

Gult

Rödlila med hvit passepoll Hvitt

Röda med hvit passepoil »

Gula med hvit passepoil
;

Gult

I

Gula med hvit passepoil

I-iust gula med hvit passe-

poil

Gula

Röda

Hvita

Gula

Ljust gult

Gult

Hvitt

Gult

Hvitt

Gult

Gula med hvit passepoil Ciult med
hvit kant

Hvita

Röda

Gröna

Hvitt

Röd t

Grönt

Svarta med hvit passepoil Svart med
hvit kant

Gula

Hvita

Gula

H i ta

Hatt trekantig.

Hatt trekantig.

Hatt trekantig.

Hjälm.

Något yngre, fransk modell

med fracken utskuren öfver

magen. Hatt trekantig.

Grcnadierhatt.

Röd spännhalsduk.

Hatt med liggare och ståndare.

I

rar.' som tjänstgjorde vid reg:tets jägare, hvilken dock ej här uppt.ages.

!
5**

—

1 00570. Pirsonliistorisk tidskrift igib.
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Fiack
(jacka)

KVace
Revär att kniippa

pa brustet

Engelbrechtcns reg:te

' Adlercreutzska reg.tet

.

I

i Björneborgs reg:te . .

I

jägerhorns re,u:te. .

j

Kajana bataljon . . .

I

Karelska jägare . . .

Nylands infnntcriregite

Nylands jägare . . .

Savolaks infantcrireg:le

Savolaks jägare . . .

Tavastehus rce:te . .

Äbo läns infantcrireg:te

Österbottens Teg:te . . .

Mörkblå

Grå

>

Mörkblå

Grå

Grön

Grå

Mörkblå

Röd Röd
I

I t

I I

Couleur de feu Mörkblå med gul
j

';

med gul passepoil passepoil !
'

Ljusblå Ljusblå I

i

Gul Gul
;

Mörkblå Mörkblå
|

!

Grön med gul pas- Grön med gul pas-

sepoil sepoil
I

Mellaiiblå Mellanblä i

Grå nicd mörkblå Grå med mörkljjå 1

passepoil passepoil '
'

Gul
I
Grå med gul pns-

1

sepoil

Grön med si!f\er- Grön med hvit pas-

knapphål sepoil

Mörkblå med röd

passepoil

Mörkblå

Gul

Mörkblå med röd

passepoil

Mörkblå

Mörkblå
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Karolinska anekdoter från frihetstiden

Utgifiia af Helge Alinquist

Den historiska källa, ur livilkcn här pubhccrade anek-dotcr

tagits, är av ganska säreget slag. Den utgöres af en dagbok,

befinthg i UppsaLa Universitetsbibhotek (sign. jV oyi),^ hviHcen förts

af den unge studenten Andreas Browallius under åren 1734— 1740.

Denne, yngste son af lektorn i Västerås, sedermera kyrkoherden

i Bro Andreas l^rowalHus (f. 1675, d. 1720) och Catharina Sig-

tunia, föddes enh'gt en uppgift 17 14, men cnhgt sin egen utsago

1 7 16. Han uppgifves hafva dött helt ung som student vid .Abo

universitet 1740,- och han skulle säkert vara glömd, om icke den

märkliga dagboken funnes. Sä mycket bekantare är hans äldste

broder Johan Browallius, professor i fysik vid Abo universitet

från 1737 och biskop öfver Abo stiit från 1749, politiker och pub-

licist, naturvetenskaplig och ekonomisk författare, en af frihets-

tidens mest bemärkta partiman. Till dennes intima karakteristik

lämnar dagboken mänga hittills icke uppmärksammade bidrag. .

Johan Browallius var sedan 1733 informator hos landshöv-

dingen i Stora Kopparbergs län Nils Reuterholm,^ och genom hans

bemedling fick också brodern Andreas pa hösten 1734 fl\'tta in

1 landshövdingens hus, kungsgården i Falun, närmast som säll-

skap åt dennes söner; han skulle stanna där till december 1736.

Den unge Andreas hade da efter skolstudier i Arboga och Väs-

terås och en kortare vistelse vid Uppsala universitet senast

haft kondition hos rådmannen Olof Forslind i Säter. Redan där

hade han på brodern Johans inrådan lagt upp en dagbok, som i

^ Volymen (in 4:0). iom efter sin tidigare rigare bär anteckningen >C. G.

Nordin 1S04 sufgöres af följande delar: f. I— 5 blanka; f. 6 v.— 21 v. anteckningar

25 febr.— 21 apr. 1734: f. I— 399. [B] 306—350 (gammal paginering) anteckningar

9 mars 1735— 6 juni 1740: f. 351— 353 blanka: f. 334— 3<i3 filrfaltarens brelkon-

cept; f.3'"'4— 376 bref frän Johan Uruwallius till förfaUaren : f. 377—3S6 blanka:

f. 3S7—394 allaljetiskt register.

' Se y. r. Mtiuckidi, Westeras Stifts llerdaminiie, II (Ui)^ala 1S44I, s. 397 f

3 jfr L\u! Ccrh-ons >Åminnebetal> utver IJrowalliu^, hållet ä \'eten-kaps-

akademins vägnar. I Stockholm i/S"', s. lo. ,





början bar prägeln af personlig själfrannsakan och själfuppfostran;

den tyska upph'sningstidcns niärkesnian Pufenflorff och Tomasius

äro framför andra hans lärofader. Efter författarens ankomst till

Fall! knngsgärd ändrar den karalctär och ger oss snart en liflig

bild af det dagliga lifvet i landshöfdingens hus. framfor allt ett

troget eko af bordssamtalen ocii diskussionerna, som omfattade

alla ämnen — från politik till mineralogi, frän ekononn's]va be-

traktelser til! folkloristiska iakttagelser. l\Ian finner i själfva ver-

ket frihetstidens rika kulturlif spegladt i denna liha krets, där lands-

höfding Reuterholm och magister Johan l^rowallius ömsevis förde

ordet och läto hugskotten och anekdoterna omväxla med hvarje-

handa kritiska betraktelser. Landshöfdingens söner Esbjörn och

Axel, som ett par decennier senare skulle spela en framträdande

politisl: roll, blandade sig stundom i samtalet liksom ocksä de

I vänner och fränilingar, som hade sin väg till kungsgården. Den

! unge Andreas war alltid den uppmäi-ksamme och vetgirige åhö-

raren, som på aftonen bruk-ade nedskrifva hvad han mindes af

dagens samtal och diskussioner. Han lägger därvid i dagen en

j

intelligent uppfattning och en mindre vanlig stilistisk begafning,

! som framför allt vet att fånga det talade ordets färg och must.

Jag hoppas senare kunna framlägga en utförligare bearbetning af

I

detta material, hvars stora intresse ingen ännu torde rätt hafva upp-

skattat, och jag skall då också redogöra för dagboksförfattarens

I

senare öden och teckna en bild af Johan Browallius' jäsningstid.

I För tillfallet har jag endast velat meddela några anekdoter, till

I största delen härrörande från landshöfdmg Reuterholm, som pä

I

Karl XII:s tid spelat en rolL visserligen icke i första planet, som

diplomat och ämbetsman. Några biografiska upplysningar om ,

'

denne torde vara pa sin plats.

j
Nils Esbjörnsson, född 1676, adlad 1708 och baroniserad

j
1735 under namnet Reuterholm, kom redan tidigt in på åcw di-

I

plomatiska banan, var attackerad vid ambassaden i Rijswijk 1697

I

och vid grefve Carl l^ondes beskickning till luigland 169S.' VÄlQX

j

en tids tjänstgöring vid den svenska beskickningen i Regensburg

I
blef han konnnissionssekreterare i Hannover 1700, och som sådan

i fann han tid öfver till litterära och vetenskapliga sysselsättningar.

Man finner honom 1703 i lärd brefvä.xling med Erik Henzelius

' Jfr utom .//;;./ ocksä Olof :. Pu/i/is >Ämiiuu-l>etal.- i Veten^^k.Tpsakaueiiiiii,

hrillet 20 sept. ijdS, livar? upp:.^it'ter -a i,L;en i r.;oL;ral. l.cxikun XII (iS^C)). -~

Släkttradiiioiitrii uni iiainiict- ursprung; C^. /'. S/tm, 'i-/>c\Å.\r, Keutcrhuiin (Stock-

holm 1864), b. u.
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och i lifligt tankeutbyte med Lcibniz, hvilkcn han betecknar som
j-sin afgucl'./ Följande år kom han närmare den svenska poHtikens

brännpunkt; han blef sekreterare åt de svenska kommissarierna i

Warszawa, Ilorn och Wachsclilager, som hade att genomdrifva
konung Augusts afsättning, och han måste i sept. 1704 dela deras

fångenskap. Efter frigifningen 1705 blef han utnämnd till .hof-

sekretcrarc i fält 1706 och vistades åtminstone sedan december
detta år vid det kungliga högkvarteret i Sachsen; han medföljde

senare fälthären efter uppbrottet ända till ]3rzesc Kujawski. Hans
bref till vännen Jakob Cronstedt från denna tid- låta honom fram-

stå som en vaken iakttagare af politiska förhållanden liksom af

kansli- och befordringsintriger, ofta sarkastisk och en smula frivol

enligt det franska modemönstret. I dec. 1707 utnämnd till sekre-

terare i Krigskollegium, befordrades han 17 10 till krigsk-ommis-

sarie, sedan Arvid Horn gått i god för att han var >cn habil man»,-'

och 17 1 5 bluf han krigsråd. Med denna befattning förenade han

sedan 1719 direktörskapet för Vadstena krigsmanshus, som han

förvaltade med största nit och intresse.^ Under frihetstiden sökte

han förgäfves befordran till någon chefspost inom den centrala

administrationen; 1729 hade han gärna velat blifva statssekrete-

rare för krigsärenden efter Samuel Akerhielm, och 1736 gjorde

han en lika fåfäng ansträngning att blifva president i Kammar-
kollegium. 5 Han fick nöja sig med landshöfdingetjånsten i Dalarna,

till hvilken han 1732 anmälde sig som supplikant jämte åtta med-
sökande: vid hans utnämning åberopades inom rådet, att han var

den äldste sökande och att länet i fråga : mest alltid varit besatt

med nägon civilperson: /' Han sökte transport till den ekonomiskt

fördelaktigare landshöfdingestolen i Västerås 1736 och 1737 under

framhållande av :.sitt stora hushciU med 6 ännu oforsörjda barn-,''

men förflyttades i stället 1739 till Närikes och Värmlands län.

Som landshöfding i Örebro fick han bland annat befattning med
Springers bestraffande i dec. 1747 och skall enligt en uppgift"

hafva vunnit : mycket beröm, genom att vid statsbrottslingens

schavottering behandla denne med en iögonenfallande hårdhet.

På frihetstidens riksdagar spelade han icke någon framträdande

' Se" Ny.i Sver.vka liiljliiHeket, uv^. af C/(h7cu'//. I; i, -;. 296 fl".

* Utqifna .1-f Lydia IWihlslrciit i IVTsoiihist. tid;kr. X (,1908), s. 129 ff.

3 RådspmtokoU 23 febr. 1710.
* Dalins Aiiiinnehetal. <. 9.

5 Supplikcr bland i;io:;ra[>hica.

* Radiprolokoll (.inrikes iirendeii) 24 apr. 1732.
7 Volieniats anekdoter (Lpsala L. Ii., .\ 947J, \", 10.
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roll, men han var dock medlem a\- Sckreta utskottet 1719 och af

1'xpeditionsutskottet 1723. Hans kritiska uppfattning af samtidens

riksdagslif framträder för öfrigt mångenstädes i Browallius' dag-

bok.

Att Nils Rcutcrholm var en man med utpräglade vetenskap-

liga och litterära intressen, framgår till öfverflöd bäde af dagbo-.

ken och af samtidas vittnesbörd. Utom ett bct\'dligt bibliotek

efterlämnade han äfveii en större handskriftsamling, till hvilk-en

han själf bidragit med talrika afskrifter.' Han var en stor beun-

drare af Linné och gynnade dennes studier särskildt under Dala-

resan 1734; den store naturforskaren nämner honom med stor

aktning och sympati. Olof von Dalin, som höll minnestalet öfver

honom i Vetenskapsakademin, erinrar också om att både Linna;us

och Browallius hade att till en del tacka honom för deras första

uppkomst och befordran:>. Och Gjörwell int)'gade efter hans död

1758 hans »stora meriter- och omfattande studier i ekonomi och

natural historia liksom ock hans förtjänst att hafva bragt Johan

Isrowallius på en bättre väg. .^^

Från Karl XI:s tid

f. 138 (den 20 sept. :735).

I middags tahhc L[andshöfdingen] i förstone om at then tid

han reste ut, 1696 wid pass, da skulle det wara sa wähl at ha

bla räck, sa at ingen reste ut, utan han skulle icke ha blå räck.

och en stor pamp wid sidan.

f. 336 v. (dfii 29 j:m. 1737)^

Om afton tahltes otn biskop Carlsson^ hwars ene son Ceder-

ström, dotter fru Hierner etc. och k[ära] m[oder] altså med them
syskonbarn. Jag har hört af några, at han warit en ganska snahl

och oriktig man, men kära moder säger: om något warit. wore

hans hustru skulden: att han war en förståndig och thericmte

och samwetSL:ran man. wittnar hans dristifjhet at twert emot kune

' Se >l)en S\vei]?ka Merciirius» IV: 2 (okt. 175S), «. 107. hvars iippL^ifter j^^d

igen ho; C. M. Ca/ui/iiuw, Svenska hibiiotek och Ex-l.ibris. Il; i (Siockholni 1904).
s. 230.

" r>ref och skritVeNer af och till Carl von Linné. 1:6 (Stockhohn 1912^
's. 212. — Se ock;a 7'//. JA /-r/Vc, l.inne. I iStockhoim 1003). i.-;. 141. 159.

' C.irl C.:arl.--on ( u''42— 170S). Idskoii i \'ä<ter.ii ibSo. Han- iiarn adladt'=

^!eder^t^^inl 1084. Dottern Klijabet var 2:a Lj.an^jen i^ift nied I rluui lliärne.
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Carl Xl:s befallning sättia Boctius till probst i Mora.' Kungen
förtörnadcs theraf högeligen, thet wiste \vel Carlsson, reste till

Stockholm, gick till kungens bord, satte 'sig i sitt wanliga rum
ehuru obuden, men at intet. Kungen, förtörnad. teg, fnös och
ät .stora bilar. Carlsson sag, hwad en vred kung han hade ai

giöra med, suckade för sig sielf till Gud, att han, som har kun-

gars hiertan i sina händer och bögier them som wattubäckar, willc

afwända wreden. Hal faten maltid säg kungen glad opp pä Carls-

son, frågade hwi han ät icke, och beg\'nte tahla wänliga med ho-

nom, och all wreden war som med en hand afstruken, sa ät ho-

nom: :Ni har rätt, Carlsson, men Xi har mänga- fiender.

[r>] r. 329 v. (deji 7 mars 1739).

Kung Karl XI sl:al warit rätt kort om hufuud, säger man.

När nu en gäng en skräddargesäll kom at märka unga printsen

Carl XII n}'a byxor och han (C XII) intet gierna wille sta stilla,

sade gesällen: Sta stilla Calle lilla, ska du fä nya b}'.\-or.' Carl

XI tählte intet stort, t''örr än han strax kom efter honom med eld-

gaffeln, då den andra pa dören, men efter kungen befalt wakten,

at de intet skulle släppa fram någon, som han wille slå. sade

denna (som förut betänkt sig pä stielmstycket och endast giordet,

at han' sen skulle fa penningar för strxket): -^ släpp mig fort ut,

sen 1 intet, at Hans Mt, och jag springa kapp! The troddet,

efter kungen ofta war sä lustig af sig, släpten; han fick ock

penningar pä kiöpet. [1 inari^. När han war utkommen, lät

Kungen kalla oppn och forlikten med nägra ducater]. En annan

löjlig hi.storia. K. Carl XII war en gång uppe i Caucelliet, hade

fram nägra ducater på bordet, hwilka then skulle fa, som bäst

kunde radera. Alle bödo till, men för ingen h-ckades till Kungens
nögie; en äntel. när han sag, det gick intet an at genom rader-

konsten winna ducaterna, bad Kungen han skulle wisa den konsten

han bäst lärdt. Xär han fick lof, tog han sä wackert ducaterna

af bordet och lade dem i sin b}'xsäck-, sägiandes: »denna konsten

kan jag bäst!' — fick ock behälla them.»

Karl XI:s arbetsförmåga

f. 164 v. (den 26 no\'. 1735)-

Samma discurs gaf widare tillfälle at tahla om kung Carl XI.

som war ock en tiäck hushållare, s^ade] L^andshöfdinijen], och at

' Jak<jl» itnctliiiw v 1647— lyi^»'- prost i Mom n>9 3.
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uprätta en förfallen hushållning i ett Ril-:e war han then tiäckaste

man wille begiära, at hålla efter med alla och se them på hän-

derna, oförliknelig arbetsam och activ. Kl. 5 war han hwar

morgon uppe och thet jämt och samt. H'\var han reste och hwar

han war, sä hade han sitt cancellie med sig, sä at alla saker utan

uppeliåld blefwo afgiorde. I stället för nu äro 3 statRåd hade

han allenast ett cancellieräd, Gref. Piper, icke eller sä många coUe-

gier som nu, utan giorde alt sielf; war någon sak, som han intet

war sä wähl underrättad i, skickade han efter och lät höra nägon,

som wederborde, och strax war thet slutit; skulle äntä intet

stutza och så gick thet ganska jämt i alt hans wäsende. Det är

just under, hur han ensamen hunnit med, när man tänker efter,

huru noga han st\'rdc och wiste af alt. Thet t}-cks af bref och

slcrifter, som bara angå thenna IVovincen, at en karl skulle intet

mer hunnit än thet, än tå i proportion ther efter hwad han ut-

rättat i thc andra Provincierna. När en kung, som hade giöra

med hela Riket, kunde uträtta sa mycket i hwar Province, hwad
skall icke tå en Landshöfdingc kunna uträtta, när han, om thet

eljcs är någorlunda tiäck karl, nästan ock kan få fram alt hwad
han will.

Karl XI och enväldet

f. 167 v. (den 2S nov. 1735).

»Intet godt kan uträttas i riket», s[ade] l[andshöfdingen], »så

länge den här indelningen är på stånd, som nu är. Det borde

intet vara flere stånd än thc som giöra rätt för thet namnet, the

som bruka jorden allena, bönder och bergsmän, thc allena kunna

sägas giöra något reelt gagn, och som thesamnia äro grunden till

the andra stånden, sa [bör] ingen anses för stånd, utan såvida han

brukar jorden. ^\delen bör intet vara stånd såsom adel utan som

jordbrukare, och kunde vi mycket väl vara adeln förutan, och

riket skulle äuta kunna bestå.' Ett stånd vore nog, och thet

blefvc bondeståndet, alla lika goda och lika utlagor then ena som

then andra, bonde, prest, adel lika mycket, alt som han vore

jordbrukare till. Adelcn kunde äntlig fa heta adel för utlänningen

skull, men inga privilegier, inga förmoner then ena mer än then

' [/ Mar^.]: »Thet war löiligit», sade Landshufdingen, >på en riksdag kommo
ock skrifware, fogdar och länsmän etc. fram och wille bli sländ, woro ganska heta

i sin sak, men he fingo besked, som the förticntel.>

6

—
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andra, som i Engelancl är, utan hvar ock en skattas för bättre

karl, som han vore Cronan nyttig till, mer eller mindre. Och
förr än thct skier,- sade Landshöfdingen, :'bli vi aldrig någonsin

försäkrade om var frihet eller trygga för souverainitct, och thet

ska intet kosta sä mycket, kommer thet allenast en kung, soni

griper saken rätt an. Hur mycket kostade thet konung Karl XI

att bli souverain? Man behöfdc allenast genom några beneficia

lacka ett stånd eller tu pä sin sida, the andra var han vel för-

säkrad om, skulle sedan intet giöra honom skada, efter aldrig är

så jämt, at icke thet är något smälk stånden imellan, thet en

kung wid sådant tilfälle altid wet bruka till sin förmon. När han

thet wunnit, grep han saken an, och thct gick för sig.' Fast han

genom iMilitie- och Pestcstandet satte sig fast wid soverainiteten,

så war han sen äntå intet så benägen emot tliem. Näst för sin

död lät han anställa inqvisition, tå thet noga skulle utforskas alla

prestcrnas löner, förmohner, hushållning med kyrkiorna etc, men

han do<)-, förr än thet kom till fullbordan.^

Om reduktionen

f. 23 (den 26 nmrs 1735).

Iluru med reduction i Kong Carl XI tid har gått till, be-

rättade Landshöfdingcn. Han hade sin goda grund, och borde

nödwändigt skie en reduction, ty i drottning Christinas tid, och

där bort åt, handterades kronans ägendom liderligen, somt skänkte

hon sielf bort, men thär war ock ibland stora stielmst}-cken under.

Ther skrefvvos donations-bref utan Kronans wettskap, kronan

narrades at skrifwa under, och så gik det så, at hwar och en,

som war aldrig så litet bekant i hofwet, fick strax en ägendom

af kronan. Kung Carl XI blef underrättat thessa stielmstycken,

och påmint, huru angeläget thet wore, at Kronan (efter hon war

nödställd) fmge sin ägendom igen, och en reduction skulle gå

för sig. Äfwen så gik det ock till med förpantningsgodsen den

där tiden. De, som ha länt kronan pengar eller them kronan

war skyldig några fruktbara capitaler (loningsfordringar kallas

ofruktbara, therföre gier ock Kronan intet interesse för dem) the

'/ vuui^.: Militicii f;iorde han sig wen med p.a thet sättet t. e. han till:it

iheras hegiäran at rotliönder etc. skulle bestå thein fria hcrredayspenninf^ar. Riks-

dagen efter, ta alt war bestält med soverani[teten] och bönderna klagade här öfwer,

sa lås han som han intet wetat af thet, dumde bönderna fria från samma utgift.





.
• ^ 73

j
'

; lingo i förpantning wissa gods eller wissa rentor af något gods

för intcresset till 7 a 8 procent, men dels hade thc 100—200 pc.

för det Kronan förpantat till 7 a 8, dels stohlos ock undan Rentor,

som antingen intet woro räknade med eh woro nya utlagor och

I therföre intet bordt behållas, efter the intet kommit under Kiöpet

I med: thessa rentor kallas okiöta eller bokrentor. Kronan borde

I
ha sin rätt och niuta det henne tillkom sielf till godo; derföre

I war en Liqvidation nödig. Nu kommo mänga fram med sina

I
fordringar af Kronan till 20. ä 30.000.

I Men när man begynte liqvidera och fik se, at en del haft

I
100—200 pc. intresse för sina fordringar (af kronan) i stället för

I 7 å 8 som de borde ha, at the hade flera rentor undan kronan

I än rätt war, så begvnte man räkna öfwerskåttet af interesset och

I pengarna som intresset för the pengarna, sa at icke allenast for-

j
dringarna af kronan woro bctahlta therigenom, utan then fordrande

I
blcf ofta sk\-ldig så m}-cket som han fordrade. Största fehlet och

I missbruket i reduction och liqvidation war, man giorde en lag

i
på interesset till viss procent för några loo ähr tillhakas, hwar-

I
igenom the fordrande giordes sä mycket mer skyldiga, thär dock

I rätteligen ingen Lag bör gälla, förr än han är skrefwen, hwilken

I
sats äfwen K. Carl XII har gillat ehuru soverain han war, tå han

I skref under en skrift, hwari H[ans] N[ad] L[andshöfdingen] inryckt

I
thcnna satsen.

I
H[ans] Nråd] L[andshöfdingens] påfund war, som han ock

I
sielf berättade, at A:o 17 19 begyntes at indraga alla pipares,

I
skallmeiblåsares etc. löner öfwer hela riket wid alla regementer,

'-, efter entä slika tienster i krigstider intet behöfdes. Häraf sam-

j
lades en besparings Cassa af 20.000 B:o indragna löner åhrligen

1 samt af the nyss omtahlta förpantningars indragande och liqvida-

I
tioner, thertill äfwen Landshöfdingen warit ordsaken. Genom

I
interesse for lån af thessa pengar och then ährliga Liqvidation,

I som än stiger till 20.000 r. smt åhrligen, har Cassan så förökat sig,

Iat Kronan nu har en 12 tunnor guld at gripa till wid krigstider

eller stor angelägenheter och liar det liksom för intet. Nu har

j
ock Cassan en siat för sig sielf som underhälles af 20.000 Smt

I åhrligen men thet entå är intet herde delen af thet interesse som

i pengarna åhrligen kasta af sig genom låningar. Många woro i

I förstone emot at en sådan cassa skulle samlas af licividationers

I och förpantningars indragande, äfwen sielfwa Kammar Coll. som

? dock bör bcsj^nnerligen bcwaka kronans interesse, derföre at en

del af thcm innehade förpantningar, sicllwa rådet t}'ckte intet
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therom efter the ock hade inne förpantningsgods, men likwähl

gik det an, kronan till ingen ringa förniohn.'

Kong Carl XII hade redan 17 iS i sinnet at indraga aHa

löningar wid staterna och wille, at the skulle löna sig sielfwa.

hade ock tiäkt gått an, om han intet ärnat så tvärt taga ifrän

them altsammans, utan sä småningom, och tillika utwist, hwar

the skulle få något i stället för thct som indrogs, t. e. wist them

några canaler, sä som af processer skulle the tå få och få mycket;

om det kommit i wärket, sä har det warit för kronan en maka-

lös sak.

Om Hans Wachtmeister

f. 243 (den 29 mcirs 1736).

Wid bordet berättades, at en gr. Waktmeister, som \var wid

Amiralitetet, en tiäck karl och stor Patriot, then man hade stort

hopp om till Rikets wälfärd, nyligen skal blifvit död.- Hans far

%var ock en förståndig man, men therjemte en som på alt sätt

befrämjade souerainiteten, hwarföre han ock af K. Carl XI war

mycket
,

älskad. Thet war han, som tå han war här uppe i

Fahlun med Carl XI, sade åt en grufdräng, som kom op uhr

grufvan: ;hör du, kryp ned i hållet igen och hugg ut ett stycke

koppar och lät Kungen se!: Han dog 1710, tå \vi hade som

masta kcnn ingen af souverainiteten, när Kungen war i Bender.

På sin sotesäng sade han thet at om the tå håfwit honom ut genom

fenstret på Riddarhuset, när han så högt tahlte för souverainiteten,

hade the "iordt \\'å\.

Om den karolinska adeln

f. 172 v. (den S dec. 1735).

I förstone taltes öfver bordet om General Hvitfeldts i Trond-

hiem process om ett gods i Skåne, som honom i arf efter sin

mor tillfallit, men dock emot fridstractaten emellan Sverige och

Norige . . . Häraf gafs tillfälle att tala om skånska adelen. sOfver-

hufvud är intet beskied med skånska adelen, sade Landshöfdingen,

'/ viarg.: >När Gref Dukcr sade åt honom: Reulerholra. du giör dis:; rinL;a

wenner i Kadct mod dina påminnelser om förpant[ningarnal swarade 'Landjh[ul-

dingen]: Kuer Excellence, thue recht und schen den teiteln nicht. >

" Grefve Carl Mans Wachtmeister (16S9— 1736). amiral, amiralitetsräd, son af

den berömde grefve Hans Wachtmeister, kungligt rad och generalguvernör (1641—
1714).
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nu änteligen ta the på någorlunda folka sig, eljest dågo intet

annat till än ligga på landet, vara lata och giöda sig, som folgia

lafougden kring ägorna med tobakspipan i mun, äro svinaktiga

och till intet dugsc.^> — ;.Thet är ingen duglighet i folket nu för

tiden framför förr. I^^ordom, sade Bror Johan, var intet så mycket

folk som nu, men tjäcka karlar, som Icmnade stort namn efter

sig. Nu komma sä otroligen många continuerligen i verldcn, men
thet hörs ingenting af them, the gå bort och intet aret mer af

them qwar. — ::Thet är, sade Landshöfdingen, ingen märg och

kiärna i them therföre har the ingen beständighet, just som thet

gått med the nya familicrna; alla fai^nilier som kommit up sen

i6So, äro antingen utgångna eller ha 11. c gått i lorten igen. Man
skall knapt tinna exempel pä en, som än florerar; så gick med
Flemmingarna, I')ielkarna, Lagxrsparre, Höghusen. Then förste af

thenna familia hade then rika Trotsigs dotter och halp honom
framx..' :. Samma Trotzig hade 400.000 rdr i lösören», sade Bror

Johan.» Tä han andra gängen gifte sig, rådde [han] om mast hela

landet här omkring. Hur mäktig han varit, s}'ns ock af hans

contract med kungen. Nu är entå ingen af hans efterkomma,

som mår väl, intet en gång någon, som kan säigas vara beliållen.

Så var ock med alla the thär Jierrarna, som för reduction hade

slagit under sig så mycket; ingen af theras efterkommande har

sofvel till bröd. Tipcrska famlien, som genom Gref Piper, konung

Carl XII:s cancellicråd, steg sä högt, går det än an med..'' ^>Theiuia

Piper hade stort förstånd, qvickt hufvud och [var] en tjäck karl»,

sade landshöfdingen, ;.men hade thet felet, att han inte försmådde

mutor, fast han äntå slugare anstälte sitt värf än mången nu.^ Förr

än han blef cancdliräd, var han liderlig. söp och slogs, var ock

i begrepp att bli afklagad frän then tienst lian hade, men Wal-

lenstern,-* tå h.an tog afskied frän cancelliradssysslan, recommen-

derade Piper, sade han vore therföre ovärdig, efter han intet hade

syssla, som kunde fyllest sätta honom giöra.

' Frih. Johrrn Horhusen (1634

—

1715^ kriq^rad, till ?i?t lantL-höWing i Uppland,

vnr gift nicu Helena Trotzig, dotter till horgsniannan och brukspatronen Anton

Johansson TrL»tzig.

- / >/ni>x: >t!n ung Tiper är qwar fom är eft godt ]<ik^rädi;imne, s[adc]

][r\nd?huidingen].> — Tydligen atVes grefve Carl Fredric l'iper U700— 1770J, kani-

niarräd 1733. jlutligen president i Kaniinarkollegiuru, Olof 1'alins gynnare.
-* jfr S. r.ring. Till frågan om l'ijiers politiska heder, i Hist. Tidskr. 1009.
•• Torde syfta pa grefve Lars Wallenstedt (i()3i—

1 703), kanilirad 10S3—S9.

}'iper b!ef ^latssekreterarc oclv kansliråd sistnämnda är.
^
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Grefvinnan Pipers släkt

f. 237 v. (den 18 mar? 1736).

I anledning af brukspatroner, hwilket pack först 2 a 400 åhr sen

kommo till, om stora inkomster, kom at talilas om L;ref\vinnan

Piper/ som har största inkomsten af alla privata i Swerige, vä!

It:a guld liarligen; icke thes mindre Idagas, hur hon far i krin^^

med sill, strömming och giör landtkiöp thär nedre i Skåne. »Thet

är intet olikt hennev, sade landshöfdingcn, »at kunna handla, hennes
far Olof Hansson-' war en kiöpman, tå han i sin ungdom, ock
kanskie fick stå i boden. Thet är ett exempel utan exempel,

huru hastigt thctta huset kom i flor, så aldeles, at alla döttrarna

blefwo riksrådsfruar, sönnerna bcgge grefwar; alt skedde genom
grefwe Piper, som tå för tiden hade mycket sägia. Gubben Olof

Hansson Törncr, som sedan het Törnfl}-kt, war kiopman i Stock-

ho[lJm, spelte banqueroute en om icke 2 gånger, men sä snart grefwe

Piper friade till hans dotter, blef han först radman, så l>orgmestare

och sidst commercierad. Alla sökte komma i thenna släkten in.

En dotter hade en Profess[orj ifrån Abo l^romen;^ han dog snart

innan han hänt avancera sä långt, men någon tid efter tå, larmeen

war i Pohlcn och grefwe Horn i ett slag intet warit särdeles

lycklig, hwarföre han fruktade någon ogunst af kungen, särdeles

efter Piper war honom emot, ty tog han at förekomma thetta

och inlifwa sig mud Piper Bromeens enkia; så kom han strax

ifrån ambassadeur alt högre och högre up till riksråd. En af

döttrarna fick Liliestedt, som och sen blef Riksråd;-! then sidsta,

som war then wackraste af them,5 blef i Saxen gift med Qfwerst.

Mejerfeldt, som ock blef grefwe och Riksråd. Alla woro the

ganska dygdiga och tiäcka, hugstora fruentimbcr, förutan then

grefwe Piper fick, hon war braf snåhl. Sönerna äro then ena

Olof Törnflygt Riksråd,''' then andra Michael, ståthållare. 7 När
intet thetta huset råktc till, sökte man på annat sätt thenna im-

portabla skyldskapen med grefwe Piper. Olof Hansson hade en

Bror Nils Hansson; genom giften i thet huset halp mangen sig

* Christina IMper (1673— 1753).
' Olof llansjoa Turné, adhu.i Törnllycht (1640— 1713).
^ Inga Turnflyclit (f 170S) c;, m. Pehr BronK-en, ?om icke var profc?;or, utan

assessor, slutligen \ice presitlcnt i Svea Hofriitt, dod 1701.
"* Margaretlia Törnllyhct g. m. Johan Lilljenstedt
5 Anna Maria 'lurnliycht (i()S5— 1715) 1707 g. m. Johan Aug\ist Meijerfelt.
* Olof Turnliyclit (loSo— 1737^ riksrad 1727.
' Michael Törnflycht (1683— 173S), öiverstathalhuc i StO(;^liolm 1732.





till stor heder; trcdic brödren war Micael Hansson, men honom
war intet stort om. Dock måste han slinl^a med och bli stor

karl.

Nicolaus Bergius och Christiana Oxenstierna

f. i68. (den 30 nov. 1735).
'

At man talilte om Menzelius cjaf l>[aron] Axel tillfälle at be-

rätta en underlic; historia om en prest, som blifwit kiär i fröken

Oxenstierna, Rik-scancelleren gr[ef\ve] lien.^t Oxenstiernas dotter'

(Swerip^es Rikes canc[eller] will sägia mycket, särdeles under förra

regeringen, ta then chargen war ännu mer i anseende, men Gref

Bengt Oxenstierna will anta sägia mer än alt thet andra, ty han

war en bland the största män. som warit i Swerige). Thenna
presten hut I^ergius- och war hans hofprcst, och grep thet honom
sä starlct an. at han blef dödssiul:, dock yppade sig för ingen.

Grefucn siclf sä wähl som (jrefwinnan woro undertiden oppe hos

honom, afwen isöknarna, men till all olycka har sa händt, at

thenna fröken ingen gäng kommit at gä up till honijm. Hände
sig dock änterigcn], at hon ensamen kom up till honom, men ta

kan man uel tro. at siukdomen grep honom \\\\ mera an och sä

at man wänte hwart ögnablik han skulle siälas. Hon gick till

honom till sängen; sa räckte han henne lianden, samlade alla sina

öfriga krafter och beg)'nte tahla således: ^Nu dör jag med nögie,

efter jag fatt sedt l*^hr, mRn] fröken, och ber, at ni cj^ ma fortörnas

pä min döda mull, om jag bekänner, för liuars skull jag dör.

Jag har intet radt med mitt hierta eller kunnat afhalla thet ifrän

sä omögelig och otillbörlig ting, som ock strider emot alt för-

nuft och stånd och sielfwa ärbarheten och omögiehgheten borde biuda

mig at skiämmas tore tänkia pä, at jag icke dock warit sa oRir-

skämd och inulcrstädt mig giöra mfin"] fröken then oförrätt. Jag har

älskat Ehrl Nu efter rättnu andan är uhr mig och jag knapt wet, om
jag förr hinner tahla orden ut, sa bekänner jag thet, at jag dör

för Eder skull och thet med nögie, efter jag nu inte k'an förtörna

nägon, [som] tä jag wore i lifwet och wet hämden för min otill-

börlighet lärcr stanna, när jag intet mera är till; förlåt sa nådiga

frPöken] min oforslvämdhet, nu dör jag m.ed nögie för eder skull«

etc. och j_enj hel hop sädana beuekliga ord, som man wel kan inbilla

' Misstnt;. l-raL;a .är om Christiana Juliana ( JxciiStierna, dotter till riksrådet

Gabriel Gahrieis:on ( ).\cnuicr;ia. Hon lefde 1661 — 1701.
* NicoIaus lH-r;^ius tdöil 1706), saperihtendent i l,ifland.

3 / ('/.'V. ot\dli t at nig ma.





sig. Fröken lät hans tahl ga sig sä till sinnes, at hon sade: »Förr

än jag wiU någon skall dö för min skull, wiU jag häldre afkläda

mig både stånd och släkt, och thet hielpcr intet, hwad mina för-

äldrar warda mig emotslående, jag will intet, at någon skall dö

för min skull- Han stod thär emot och bad. hon skulle intet

sägia så, thet wore hans nögie at nu dö, efter han fatt be-

känna för henne och all mögiclighct och anständighet förböde

honom at wilja annar. Huru the tah[l]tes wid, så förlofwades the

sin imellan; han blef frisk strax, och hon måste få sitt fram, oaktat

hwad hennes släkt war ther emot, afklädde sig all ståt och stat, låt

icke en gång kalla sig grefwinna, utm lefdc som en annan prest-

hustru. För hennes skull blef han sedan biskop i Wiborg.^

Till Karl Xll:s karakteristik

f. 209. (dcii 24 jnn. 1736).

Om aftonen berättade pj[aron] A[xel] ett par löjliga histoirer om
Carl XII. I hans ungdom en gång tå ock hans hofmåstare Xor-

denhielm- och kammarherre Duben^ var inne, kom at tahlas om
wählnad, om Dlibens wåhlnad, tå ock kungen sade: »Men hwad me-

nen I jag har för \\'åhinad?> Carl XII i sin barndom var altid ofta

mycket klåhngrug på linsen, kunde aldrig ha fingrarna ther af, fast

han ofta tände nedan i både mångetter och här; hade ock Xordcn-

hielm ofta påmint honom ther före. Xu hade han ock samma
tidfördrif^ för sig, therföre swarade Xordenhielm: »Ehr wählnad

ar just aldeles lik en kåringsiäl (iiäril)-', som intet kan lata bli at

surra kring huset förr än han ock bränner wingarna af sig..' En
annan gång, tå kungen än war mycket liten, Chronhielm satt

inne hos lionom, hörde iuir han läste. Som nu Chronhielm som-

nade wid han satt, gaf kungen honom en tiåck nässt\'fwer."

Chronhielm, som han war hetsig af sig, blef ond. wille gå in och

klaga för hans far Carl XI. som war alfwarsam at basa på. Xär han

gått, gick kungen efter, sade: trots(:) ni gar längre, när jag blir

kung, ska jag knipa Ehr igen . Chronhielm wände om igen.

'
MisstaLj. Jfr. ?. 77 n. 2

- Anders Nilsson Norkoponsis. p.dlad Xordenlijolni (1633— 1694).

' Gustaf I>yben (1659— 17-6). adlad von Diiben ibgS.
*

/-'clslr. tidf(3rdri,L;."

5 Kärrintjsjal: nattfjäril (Kietz).
^ Nustyfver; näsknäpp (^Rietzj.

^
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f. 70 v. (den I maj 1735).

Kung Carl XII, s[ade] B[aron] A[xel], var ganska ambitieux,

Avillc ock aldrig hetas giort något galilit, utan när han willc ha

något fram, som han wiste intet \var rätt, gaf han merendels twe-

tydiga ordres, så at där war swårt at första sig på; gjorde någon
emot, war han ganska sträng, och om de äntel[igenj efter slika ord-

res giorde hvad han willc, torde han ändå säga, det war intet så hans

mening, särdeles om någon giordt demonstrationer för honom och

sagt, det var inthct rätt. L[an.dshöfding] Apelman' förstod sig intet

bättre på än giorde förfrågningar; det tyckte v/äl intet kungen om,

men eljes tolde han likwähl explicationer på sina befallningar.

f. 164 v. (den 26 nov. 1735).

Härifrån kom discurscn till k[ung] Carl XII. Han br}'dde sig

intet så illa nnxket om Riket, sade Landshöfdingen, efter han

hade hufwudct sa fult med en hop andra saker; skulle wel ock

lass wara flitig, men thct war ingen stadighet och jämnhet

hos honom, ibland rafsade han till wägs en otrolig hop på en

gång, men när thet så kom åt honom, torde han låta liggiat

hela månaden orördt, fast han hade kammaren full med skrifter,

som skulle påsl^rifwas. Xär thet war något, som han intet wille

ha fram, men doclc intet wille låta merkia, at han war thcr emot,

sä plåttrade han thet så fullt, at ingen kunde läsat, gaf them igen

at skrifwa om diet, och sä torde han giöra 3 å 4 gånger, bara

therföre at han skulle dra saken pa långbänken. Ibland när then

caprisen kom åt honom, så diktade han med flit op en hop

twetydiga ord och gaf sådana resolutioner, som han kunde wrida

hwart han wille, at han på thet sättet skulle få sitt fram, fast han

intet wille giöra något, som skulle synas wara orätt, men likwähl

wille hafwat efter sitt hufwud. En sluger en sälle. Men hur han

stälte sig, så woro wel the, som förstodo hans slughet.

Konungavalet i Polen 1704

f. 149 v. (den 21 okt. I735).

Här af gafs tillfälle at tahla om k[ung] Stanislai wahl, som

skedde i Warschau nu fur 31 åhr sedan. Wahlet sker alltid utom

' Gustr.f Gabriel Ayipeiman (1656

—

1721), laudihufding öfver Stora Koppar-

bergs län 17 16.
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staden på slättmarken så långt som här ifrån till staden, thär en

wall war opkastad, thit in alla af adeln slcullc gå och ingen ga

ut, förr än wahlet wore bestält. Men om en enda ropar Xiepos

vollcm'': jag \\\\\ intet, sa blir intet wahl af (Polacken har

sådant hiifwud, han gier ingen an raison till thet han säger än

»jag will intet», gar thet widare, sa ska han slåss) fast ocl-i thcn

sanmia wore allenast en slunter,- then liderligaste fogel eller dräng

hos en annan; allenast han är adelsman, så kan han förhindrat

med sitt Xiepos voUem. \\'id Stanislai wahl war ock en, som

ropade Niepos vollem, men han blef så hotad med stryk, at han

måste gie sig strax, thet stod ock intet långt ther ifrån 30C0

man swänska, så at om intet wahlet eljes welat gä fort, så hade

blifwit annat af. Thet war intet fritt wahl utan twång, therföre

gick thet ock som thet gick, hade ingen lång ålder, fast än Polac-

kerna äntå intet hade kunnat fått någon bättre och franisintare

kung än Stanislaus war, men så syns dock, at thet intet war Gudi

behageligit. Strax wabdet war skedt, blef ett skrikande med vdvat

(Landshöfdingen var ock med) och ridande till stora kyrkian,

kl. var tå 12 om natten (the foro ut at wälja kl. 2 efter middagen)

thär hade the Stanislaus emellan sig och siöngo Te Deum etc.^

Sedan om natten, sade Landshöfdingen, måste han hem och

skrifwa relation till kunden om alltsammans.

Nils Rcuterholms feberdröm 1704

f. 20 (den 24 mars 1735).

Siälenes tillstånd iräu kroppen, huru mycket fullkomligare

han är,- ju mindre han förtungas af kroppen, approberade H^ans^

N[äd] L[ands]iöfdingen" med en hist[oria] om sin siukdom i Pohlen,

som han för en tid sen berättade. När han i Pohlen lag i hetsig

feber siuk i en Ryss-koja, och nu war sä aldeles swag, at han

intet trodde sig lefwa någon tima öfwer, tå dicterade han af-

skedsbref till sin förlofwade fästmö, far etc, och bekänner han

det sielf, at han aldrig har kunnat ei el. lärer kunna sätta i hop

ett bref så tiäckt och fullkoml[igt] som ta, när han war som swagast.

Alla tankarna under största siukdomen woro tå som redigast och

klarast, ingen ting war, som han icke lätt och redigt fullkomligt

j)0. Diepozwalain.
" / märg.: >Hn!unk pa theras språk': herrslunt.> — slunt, herrasUint: da;^-

drifvaie. 0'oelydliL; perion (Rielz').

^ / /fhiig.: ett oäiidcligl kyssande. Polackerna bruka mycket at kyssas.





beijripa kunde: war c^anska diupsinnig. så at han nu aklrii;

kan ha så rediga och fullkominga"] tankar i.,nägon sak. Han tykte

sig se gansk-a mycket, och alt förekom, som thet wärkeHgen sa

warit. Underhgit war, at natten, tå han war som aldra swagast

(tå siukdomen i en punkt hksom wändes om och thet begynte

taga till, som thet förr tagit af med krafterna) tykte han sig

skenbarli[gen] tahla på Swcnska med Ryska barn, som ock lågo i

kojan bak-om ugnen, och at han fik svar på swenska, fast the i

sanning aldrig förstodo el. kunde tahla ett swenskt ord. Han

tykte sig ock ha samtal med en sirsta' i muren, och at han kom

öfwerens med henne, at hon skulle wara hans spiritus, then han

skulle skicka i främmande länder at bespeja och se, hur det stoge

till. Ett war underligast: att om natten litet förr än siukdomen

Avendcs om, tykte han sig se then onde komma in och ha ett

hoprullat papper i handen i en kolf och at han tog thet samma

up och wiste honom och sade: har icke du skrifwit det här.' la

kände Landshöfdingcn igen, at thet just war thet samma freds-

instrumentet, som landshöfdingcn skrifwit-^ wid k. Stanislai kröning,

och at thet war p.i skin med gullbokstäfwcr. äfwen som thet,

när han läst och l:änt igen thet, rullade then onde ihop thet, gik

till bordet och stötte thet i bordet några gangor, så at ther lag

stora gullhopar efter, sen tog han up thet och åter wistet och

frågade: hwar är thet nur och thå war ther intet ord qwar.

Hwilkct I Tans] X[åd] L[andshöfdingen] sade just war, liksom thet

skulle sagt mig, at Stanislai tron och kung och a[irt ther till hörer

skulle gå om ända igen, som wi nu efteråt se ögonskenligen, ty

så snart kung Carl fått nederlag wid Pultawa, så war alt thet

förra till intet och Augustus på thronen igen.

Svenskarna i Sachsen

f. 207 (den 22 jan. I73<'')-

Kom ock at discurcras om thet tillämnade saltsiuderiet i

Bohus,3 som igenom kiöpmännernas i Stock;_holm] intrigucr, som

alt godt ska förhindra, blef om intet. Made kungen fatt lefva,

hade sa thet som mycket annat godt blifvit uträttat. Polheim

' Sirstn: ?yrsa (kielz).

' Öfzcrskt:: concipcrat.
3 Se u.Lioni .s'. A'. Brinns franiftällninc; i Chri.nopher Tolhem.

_

MinnessKriti

utsifveu cif Sven:,k:\ Teknoloi^lorenin-en (^Stockholm 191 D^i. 53 1- Jtr nedau >. l-
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var så i nåd hos honom, at han aistimer^des sa mycket som
hela Sverige, borde ock <L-stimeras och skulle intet haft svart at

få fram hvad han ville, efter ock Icungen sielf var en makalös

oeconomus, hade ett cxtraordinai[r]t hiifvud.' Fattades allenast, sade

landshöfdingen, at han fått föra ut sina stora desseiner, ther han

var så ensinnig på, hade man fått sedt, at han kommit hem och fått

sitt rike på andra fötter. Men nu ville han omögieligen ha frid,

utan all hans lust var i krig, ehuru han, särdeles tå han stod i

Saxen, var glorieusare ån någon kung i christcnheten alt sen

Christi födelse. Han styrde hela christcnheten, som han ville

och skref tliy lag före, t. ex. hur pålade han keisaren at gie

schlcsierna religionsfriheten, hade han icke med ett ord kunnat

kiöra keisaren och. fransosen at giöra frid och föreskrifva hvad

villkor han ville eller hota med 40.000 man i landet. R)'ssen

sände charta blance. En gemen soldat ville intet en gång bli

capitain hos en annan, sä stora voro the pa sig.^ Giöstaf Adolf

med alla sina stora meriter var emot honom then tiden aktad som
ett litet barn emot en stor och fulltagsen karl. Penningar hade

han fått så mycket han velat haft eller nämt och thet af alla

potentater, förutan många millioner, som han redan hade och sen

till all ol}-cka alt släpade med sig till Ukrain. ?*Iån thet intet

warit bättere giordt frid, farit hem med sådan gloire och penningar

i sitt rike och bräkt thet i fullkomlighet. Pä kiöpet hade ock

hvar soldat förutan sin solid bara i innestäende tobakspenningar,

som the liqviderade om tå the drogo uhr Saxen hvarthera 5 a 6

plåtar, them hwar måste bära i en hopsydd pung på ryggen med
sig och intet få ta någon halföre ut, hwilket så förtröt them, at

ock mängt för thcn orsaken häldre rymt, efter han tå hade pen-

ningar at skaffa sig folk med, men till olycka at allt skulle falla

fienden till rofs. ;>S\venske soldaterna», s[ade] Lrandshöfdingen],

blefwo ock werkeligen bortskämde i Saxen, the hade thär för

goda dar; alt hwad the wille med mun begiära, så fmgo the, och

af alla förskräckeligcn afhällna for then makalösa diciplinens skull,

stillhet och höfligliet, then Saxarna på långt när intet woro wane

af sina egna. Xär knekten låg och intet hade något för sig, giorde

han them små tienster, t. e. högg wed. The som woro wane wid

åkerbruk här hemma af sina boställen, lånte them sina hästar och

hade sitt nögic af at hielpa them med åkern sielf, efter han intet

' / J/<7f;^.• >Kun_.;eii sielf giorde PoUieinis LjifttriiKihl iiR-d täwar.^.nde kaiu-

marher . . . d'.ilter>.

^ Dennri nieniiif' tilkkrifven i niarg.
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hade för sig. Hwartöre the proppade soldaterna sä fulla med alt

thet hälsta och bästa, at ofta kammardrangxn klagade för sin

herre öfwer at han intet fick äta annat än stekta kycklingar. Ther-

före hördes ock öfweralt en sädan lät och sorg, när the skulle skiljas

tlier ifrån, at thet war under wärdt; the hade wäl welat behålla

them, om the fatt altjämt, men Kungen hade annat för händer.

[I marginalen:] Fast karlarna i Sa.xen woro litet twära och stora

af sig (thär ä the just sä tyska, som the kunna wara), så woro
the dock wälmenande. Qwinfolken åter, som the äro mycket
godtlialiga, lärwisa (?) af sig, tienstaktiga och äfwen litet horaktiga,

tiente och woro huldare om knekten än nä^on kan tro.

[B] f. 331 v. (den 14 mars 1739).

Då Kung Carl XII med största gloire stod i Saxen och hade

erhållit af keisar Joscphus fri religionsöfning för the lutherska

församlingarne i Schlesien, straffade Päfwen Keisarn therföre,

men fick till swars: Jag är glad, han l)efalte mig intet bli Lutheran

med, ty då hade jag blifwit det ock.s Sådan war alla potentaters

rädsla tör the Swenskas kung och hans armée tå för tiden.

Om August den starke

f. 212 v. (d. 2 febr. 1736).

Om aftonen sen wi kommit hem, tahltes om allehanda kropps-

öfningar, hur litet öfning kan uträtta, när intet naturen sielf är

lagd och fallen ther till. Ingen kan få större styrlca genom öfning

men wäl wighet. Kung August i Pohlen skall warit ganska starl:;

landshöfdingen har berättat, at han en gång tagit en bägare full

med renskt win, klänit honom hop med en hand, at winet spru-

tat up i talcet. lian kunde wika ihop ett dussin tenntalrikar som

en servet, draga ut en hästsko som intet. En gäng när han

ridit med Carl XII, tå hästen sprang i fult courier och han red

genom en grind, har han fattat i grinden öfwer sig med händerna

och spänt till om hästen med knäna, at han icke allenast stante

hästens hela force, utan ock l\'fte honom up frän marken. Kung
Carl XII äter war ei så stark men ganska wig, en tiäck riddare,

samma gäng har han tagit op en handske af marken, ta hästen

sprang i fullt galouppe. Gyntcrsberg," en Dravant, som war med

' Troli2;cii ;if--ej Cnd GusUaf von Giintheriherch, drabr.nt 1702— 1707. Se

O. A';M'.V/;jV/r/7/,7, Karl XII:s dralianter (2 uppl., Stockholm 1910), s. 72.
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Kungen i Pohlcn, skal haft ofanteli!:::^a krafter, han brättades en

gäng med K. August, som oförmärkr willc forsöka hans k-raftcr,

beggc masqvcrade, men här förslog K. August intet stort.

Karl XII och Reuterholm

f. 70 (den I maj 1735).

Sedan berättade Landshöfdingen om åtskilliga äf\vent\-r han

haft så i S[alig] Kungens som i Kung Friedriks tid. Stundom har

han Avarit i ganska stor nåd, stundom intet särdeles varit öfwerens

med kungen, njcn det M'arade aldrig öfwer 14 dagar, som det var

så ganska vähl och det därföre at han aldrig kunnat med at slinka

eller säga annat än han ment, utan altid gått sin jämna väg ända

fram, ta livar det vill. Ofta, sade Landshöfdingen har han haft

stort tillfälle at ställa sig in. Kung Friedrik sielf, när han var i

Hedemora. så godt som gaf Landshöfdingen tillfälle men han viste sig

aldeles indifferant, kunde \vähl se, hvart det syftade, men loss som
han intet förstodet. Sa har han ock altid giordt både i Stockhrolm]

altid, tå de andra sökte både på ett och annat sätt at dra honom
pä sida eller fa honom at hälla med det de willc ha fram.' PLvad

tillfälle war iclce at ställa sig in, när han en gång var sä wähl

med kung Carl XII, at han nästan aldrig fick vara ifrån honom,

men det varade inte länge i sender. Under den tiden, det war

17 16 först på året, war han ock på förslag at bli landshöfding

efter Cederström,- som tagit afskied. Landshöfdingen sielf wiste-

intet theraf, dock hade det lätt kunnat gä för sig; 2 ähr efter fick

han wetat. Dertill mcnte Landshöfdingen största ordsaken warit

några intriguer. hvarigenom de andra sölcte få honom ur vägen,

särdeles skulle Ornstedt warit skulden, hwilken, ta han i K[ungens]

frånvaro skulle mönstra regim[entet], beglerte, at Landshöfdingen,

som tå var krigsråd, skulle vara med vid mönstring. L[andshöf-

dingen] nekade och sade sig intet ha några ordres thärtill (är

ock för gement for en krigsrad at vara med, när en general

mönstrar; när Kungen sielf mönstrar, då kan det wara). — »Thetta

lärer*, sade baron Axel, : tvifvelsutan förtrutit Ornstedt, som är en

' I mnig. jiimsicic;: Det skulle dä intet kostat honom myckel, sp.de Haron

Axel, at bli Landtmarskalk och kanskic sen Riksrad, efter det altid är brukli;^:, at

Ständerna hedra sin Laiultniarskalk med nai:;on hög; tieinst el. titul. General Leion-

hufvud bödb at fa Riksrads titul. men ha-i wille intet.

^ Någon landshufiiing med delta namn fann? ej vid denna tid. ?sb>ili'::en

afses frih. Germund Cederhielm. landshufding i Skar.aborg? kin 1710, samma ar

transporterad till Södermanlands län.
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o-anska ambitieux karl, fast han har en ganska underlig ambition,

är torr och twär, men icke des mindre i sina -tankar sä stor som

en kung, fast han intet bryr sig om förnäma titlar och hcders-

ticnstcr; bryr sig om ingen, ser öfvcr axeln andra, är ensam i

sin spha:r och tillika högst/ — ::Xästan en ambition af samma

slag har ock Landshöfdingen:, sade Ixaron Axel, han har intet

sett sin ambition i at wara i stor heder eller slingra sig opp der-

igenom at han håller med eller gillar nägot som intet ratt är,

utan ser alla noga pä fingren, bryr sig intet om hwad de locka

och smickra, utan loss som han intet förstodet eller ock wiser af,

så det tar efter. Pä det sättet måste ju alla ha en rädsla för

honom och wörda honom mer än [om] han hade de högsta äre-

titlar och tienstcr, särdeles som man nu börjar se, at titlar intet

ha något rcelt med sig, och detta är rätta grepet at tvinga folks

sinnen till at vörda sig — Sielf sade Landshöfdingen om sig, at han

länga sedan kunnat vara både Landshöfding, R[iks]rad och mera

till och Avähl i kung Carl XII tid, men han har intet skiött ther-

om. Fick ock ni\ i dag, som b[aron] A[xel] hölt före, bref om at

han skulle sökia bli baron men han giöret aldrig.

Om general Örnestedt

f. 33 (den 2 apr. 1735).

Baron Giöstaf berättade om general Örnstcdt,- at han ska

vara en tiäck karl, modig -^ och ganska genereux. Han bor nu pä

sina gods, sen han tagit afsked, men lewfer magnifict, går altid

klädd som han wore vid hofwct, har laqueier cfier sig hwart han

går, håller aliid öpcn taffel för hwem som will komma, så at

bordet är altid dukat och rätter inburna för 4 å 5 personer, fast

han är ensammen; han har altid lika många winer framme, fast

han sielf kanskie knapt smakar dem. lian är ogift, efter han i

sidsta kriget bkf bleusserad på ett vist ställe, hvarföre han intet

kan gifta sig. Är en tiäck soldat och skulle vara den endesta,

som bäst vore tienlig till fältmarskalk för svenska armen, om sa

omträngde: har lagt in stor heder med sina tappra giäiningar i

kung Carl XII tid, hwarföre han ock af kungen war mycket af-

hållcn. — En gäng när kungen var inne i en kammare tillika

med Liven och Giörtz at consulera om något och hade befalt,

' bryr ^iij; 0111 iiu;eii — höij-t är tHIskrifz-et i inari^.

- Fr'ih. rhilip Örnestedt (1674— 1739) öfverste vid lifdr;-.L;ouregemcntet, gene-

rnlmnior af kavalleriet 1727.
^ / »ts.vr. iiio^/ii'.
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at ingen skulle slappas in. utan wakt stå för dören, ta kom Örn-

stedt och ville thala vid kungen, men vakten 'förböd honom gå in

och satte korsgiewähren iör honom. Ornstedt gick en stund utan-

före, änteligcn sparkade han pä dören med stöfueln, at dören

gick op och låset sprang på gålfvet framför kungen. Sen steg

Ornstedt i dören och sade: »Det får ingen thala med E. I\I... for

det krymplingar är inne» (— ty Liven var halt och Giörtz enögd).

Sen gick OrnstJ^edt] sin wäg, tå kungen sade: :Xu lär Ornstedt

blifwit ond I», och skickade kungen till honom ett par skiöna

hästar, men Ornstedt skickade kungen 6 hästar af en färg eller

ett spann igen med broderade täcken på. — Ornstedt brukade

altid gå magnifiqt klädder och hade spetsmanschetter på sig, som
kostade loo rdr paret. Nu led kung Carl XII aldrig mansch[ettcr'l;

derföre, när Ornstedt kom till honom, satt kungen sig vid honom
och plåckade sönder mansciietterna, men Ornstedt hade altid nya

igen. En gäng satt kungen och plåckade på manschetterna,

då sa Ornstedt: -K. M., jag har sielf köpt dem» — och sen fick

han vara i frid.

Så snart Friedric blef kung, så begiärte Ornstedt afskied.

Tillfället gafs, när kungen skulle mönstra hans regimente, sa

skicka han efter Ornstedt, med Ornstedt lät säga, at han hade

ont i foten och kunde intet komma. När regimentet skulle

mönstras, så red han pa en häst, hade toffel på den ena foten

och stöfwel på den andra. VJtcr mönstringen begiärte Ornstedt

afskied. Kungen willc wäl haft honom qvar, men kunde intet neka;

bad honom tå bli hos sig sa länge en stund, men Ornstedt

svarade: :Iiat E. 'M., etwas mehres zu befählenpj' änteligen mätte

kungen säga, at han intet v/ille honom något mer, och så satte

han sig på hästen och for sin wäg. Kungen hade ock welat för-

öka hans tittel, men Ornstedt skiötte intet thärom.'

Om Stenflyclit och Palmstruch

f. 37 v. (den 6 r.j^r. 1735).

Öfwer bordet i dag tahlte Landshöfdingen om wära manfolk,

hur flepuga^ och bortskämda de äro merendels, likare käringar

än karlar. Det är ganska tokugt, ska det wara karl, så måste

han wisa, at han sa är, wara klädd som en karl, och intet nätter

och utputsader som ett nippert frucntimber eller som han n)'ss

* / Mar^.: >K[unc;eii] ?\varade nei. men ville .it han -kulle bida. Ornst.

swarade: Har intet K. Maj. nr>:;öt at l)et'alla. ;ä har jay intet tid at \venta.>

^tlepug; i som ej är besked nicd» (Rietz).





^vore uttagen ur ett dockskåp; passar sig ganska illa för en kar

at wara sprätthök, sielfwa wåra qwinfolk tycka mer om en, som
är karlawuhlen; den, säga de, ser; hurtig u't, och hallan mer i

u-ärde, t. e. soldater, ty de wisa sig altid hurtiga och manliga,

åtminstone bräka' af sig mycket, fast merendels på dem hiertat

sitter i byxorna, och om man knäpper pån. — Capit^ einer] wid
guardie i Stock[holm] och fändrikar, fast de mast äro pojkar, som
ha de tiensterna, han komm.er op till slottet brakandes, som han
-vville ensammen stiga till ItaUen och kiöra ut Kejsarn. Den
tycker man ändå mera om än en fleper och q[\v]inno-karl, fast

det intet är stort wärdt med honom. Landshöfdingen beskref af

thetta tillfället Stenflygt,- som nu är General hos K. Stanislaus.

Han är karl med beskied, är torr och twär, som han i 14 dagar

blifwit torkad i rök, är ganska tapper och oförskräckt, så at om
man wille skickan i elden, så gik han på, är outtröttclig, stark

partigängare, men är som en fogel at akta sig, just aldcles efter

Sal. Kungens sinne, hwarföre han ock af honom war mycket
älskad. Är eljes en god och ärlig karl, har inga odygder, utan

ren i sitt wäsende. Han är allenast en rusthållares son i Skåne,

och genom sin hurtighet och tiäckhet arbetat sig opp, han har

ett fullkomligt karlasinne.

Palmstruck, 3 en swensk, som är öfwerste hos K. Stanislaus, är

ock en tiäck karl, men usel och fattig. Baron Axel sade, at han

nu lär repat sig något i Pohlen, thermed at han fått ordres at

wärfwa et regimente, men har skatTat samman ett com})agnie

allenast och ända fatt såld för ett helt regimente på 3 manai-s

tid. Han lär ock, sade Landshöfdingen, warit med Stentlygt på
partier, när det wankades 4 å 5 tunnor guld, intet länge sedan.

Baron Giösiaf berättade, at thcnna Palmstruck, i K. Carl XII

tid, tå the swenske i Pohlen wunno en seger, som den tiden

intet war rart, har kommit at efter segren förfölja twenne fiender,

hwilka föllo på knä och bodö om skoning, han i sin hetighet,

som war sårad och slagits hela dagen, brydde sig intet om theras

böner, utan slog them ihiel; sen skall han berättat, at thcssa twå

altid kommo for honom om-* nätterna, pläga och förstora hans nattro.

' bräka: skryta (Rictz').

^ Johan Sej^er^tcn. adlad Steiitlycht (död 1758), general i konung Stanislaus'

tjänst 1733.
3 Georj Reinhold Palnistruck (16S6— 1757), ufverste i konung Stanislaus'

tjänst 1734.
* I »iJÅr. och.

7— iOOöTti. I\yscfihist. Tidskrift igiö. »
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Om Charles Emil Lewenhaupt

f. 30 v. (den I apr. 1735).

— — Det war nog swårt, sade landshöfdingen, när i ålir

Landtmarskalk wid Riksdagen wäljas skulle. Mar är ingen i hela

riket, som wore fullkomlig thärtill, kanske i Rådet, men där är ei

eller stort som doger. men af Rådet far ingen tas. W det är mot
regerin[g]sformen, utan af Pra.>sidenter. Landshöfdingar och General

Majorer, intet under thessa. 1 ähr \voro twä competitores för-

nämligast Gen. Maj. Carl Emil Löfwenhaut' och Prnecid. Aker-

hielm. Det war allenast 7 rösters differance, som Lejonhufud,

som ock blef Lrandt]marskralk], hade mera, och just derpä at han

blef, dependerade gr[ef\ve] Horns lycka at thenna blef, ty x\kerhielm

war emot grefwe Horn, derföre och mänga intet skämdes före at

ropa på wahldagen: ^nu har grefwe Horn wunnit en bataiUe af

kungen,:^) och giorde the thet till thea ändan at giöra grefwe

Horns partie odieuxt. grefwe Horn är en man om 70 ähr. Kungen
sielf war aldeles emot at Lejonhufud skulle bli Landtmarskalk,

men när han war blefwen, sä war alt wähl. Leijonhufud war ock

den tienligaste the kunnat fa nu för tiden, wiste sig aldeles intet

partisk, fast han mycket hade kunnat giordt; han är ganska ähr-

1ig, har hicrta. mod och är orädd, men har intet stort förstånd

pä långl når intet sä penetrant som Akerhielm. Det förnämsta,,

at han är ährlig och har hierta, hwilket äro the förnämsta egen-

skaper, som fordras af en Landtmarskalk, och sedan at han känner

folket, det andra kan lian ha af förfarcnhet. Det kommer m)xket

derpa an, at Landtmarskalken är tiäck, ty han kan giöra Riket

stort gagn. At Lejonhufud har et genereuxt sinne, skönjes thäraf,

at tå Kung Carl XII en g^v,)^ tog ett gods ifrän någon hans släktingar,

och kungen lät pa långt hall förstå, at han wille det Lejonhul"ud

skulle be honom therom, sä wille han giöra honom then faveuren

och skänkat tillbakas; men Lejonh. sade: är det orätt, sa må

kungen taga thet, ty intet will jag ha något, som är orätt. ;^^ Kungen

for altid efter at giöra honom någon faveur igen, men Lejonh.

wiste sig altid lika nogd. \l\\ gång när Lejonh. kom ridandes

och hade en hop hästar med sig, så sa kungen: iXi har sä klen

equipage och eländiga hästar, Lejonhufud. ^ Kungen hade welat

skänka honom andra, men Lejonhufud svarade: >De gå wähl an,

E. M.. jag hielper mig wahl frani med thcm. Äter en gång när

' Chaile= Emil Lewenh.iupt (1691— 1743>. den bekante bef.ilhafvr.ren i 1741—42

ars krif,', laniUniar^k;\lk 1734 och 1740. — i »m lnndtnu'.rfkr.lksv-lct 1734- .l/'>'/w-

strÖDi. Sveriges politiika hibUiri.T ... 2:a uppl. II (>iockhohu 1S95', j. 180 U.
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andra fingo ordres, denna till thet, then andra till ett annat

regimentc, sä sa kungen åt Lejon hufud: AVill ni ha ock ett

regimente eller will ni bli hos mejrs» Lejonliufud swarade: >Det

är mig lika mycket; befaller E. M., at jag ska bli qwar, sa är

det bäst, ska jag bort, sä är det bäst.:> Kungen tykte intet stort

om, at han swarade sä lika nögt. När han war Lieutn. öfwcr

Dravanterna,' war han wähl antagen hos kungen och för then

skull skulle wara i Stockholm alt jämt, men Lejonhufud tykte

intet om hoflefwernet, han älskade mer enslighet, sökte sig bort

från Stockholm ocli tog istället en Öfwerst. Lieutn. indelning wid

Södra Skånska cavallcrie. Men han fick samma ähr igen regemente,

blef sen ock Gcn^cral]. Han stär ock wähl hos den här kungen.

Åkerhielm, som förr omtahltcs, är en tiäck karl och den.

bästa, som de ha kunnat fått till Landtmarskalk, efter han är

mycket ährlig, har hierta, är dristig, godt förstånd, ganska pene-

trant, men är enwis, hämdgirig, therföre man ock fruktade, han

skulle wara för mycket partisk-, efter han är emot Horn, är cljes

den tienligaste och tiäckaste till Landtmarskalk. Dock wi.ste han

sig under Riksdagen ganska beskedelig, fast han ofta hade öpet

hugg pä grefwe Horn. ^Grefwe Horui, sade Bj-orj J[ohan], ;har

ofta warit pa \\ippen at bli olycklig men altid mentinerat sig.

Nu är han försont med kungen igen. Och lärer wähl härefter fä

bli med frid, efter hans tid nu mast är förleden.»

Axel Löwen i fångenskap

162. (den 25 nov. 1735).

I middags discurerades om hwarjchanda stats och historiska

saker, dock intet särdeles märkwärdigt. k^örst berättade Bror

Johan om en Löwen, ^ som norrbaggarna intet gie något godt

loford och äro ganska förtretade pä, ha ock skiähl thcr till. Och

må man så mycket mer tro them theri, som the annars tahla

wähl om alla menniskior. Dhenna, ta han war fangen i Norrige,

skall pa ährlig paroll blifwit hallen mycket fritt af Commendanten.

fatt gä ikring hwart han wille och ätit wid hans bord, stälte sig och

som han wille fria till Commcndantens dotter, och änteligen fick

icke allenast en braf summa pengar, utan ock pa paroll frihet at

' Lewenhajpt blef lujtnant vid drabantkaren 1716.

-Axel l.iAvcn (1686—1772), öfverste 1 715. omsider riksråd och i^eiieralguvcrnör

öfvcr IVniniiern. Uiu };an.^ tillfångatagande i Norge 1716: J. A. Lagermark, Karl

XII-.s krig i NorL;c 1710 (Up^ala 1SS31, s. 31.
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resa bort någ;ra mihl, skulle strax komma igen. Then här rymde
sä af ät Swcrige, och fik commendanten 'till lön för sin goda
wilja emot honom icke allenast miste sina pengar, sin dotter

bortskämd, utan mäste ock mista ticnsten pa kiöpet. Et fuhlt

stielmstvcke. Thenna samma är nu ^ref Plorns mäe.

Rutger Fuchs vid Staket 1719

f. 13S (den 19 ^ept. 1735).

Efter middagen foro Baron Gustaf och jag med drängen Jan
ut till Hästöen. Achl liutliga enslighet, huru du kan påminna
menniskian sitt ursprung! Ach, liufliga ncigic!

Under wägen berättades mig, at wid Staket, thär wära wid

sidsta ofriden sä tappert kiorde af Ryssen, war allenast ',2 rege-

mente, ända af Sörmanländningar, hwilka stodo i en skogslund

och skiöto ned Ryssarna, sä fort thc konnno optroppandcs af

galeyorna. Ryssen wiste intet, huru mänga thär war, efter han
ingen säg, och hade intet annat at skiuta efter än röken och
lunden, han skiöt all barken och qwistar af träden samt jord-

torfworna op af jorden. Wära, som fä woro, skiöto at bösspipan

war hetare än man tohlte hälla i, och mäste pä slutet taga ten-

knapparna ur kläderna och tugga ihop till kulor, alla theras

officerare tordes intet hälla ständ, allenast en gemen war, som
commenderade. General Fuchs' war ei el. thcr, utan han sä snart

fienden kom for efter the andra regementerna, som lägo thär i

ncgdcn, sa at när han med 5 regementcr kom tillbakas, tä måste

Ryssen dra sin kos. ^Man berättar, at en swendsk soldat, som
sprungit wilse i röken och kommit oförwarandes mitt i R\'ssens

hop, tå the r^xkte af, then samma bicf strax fangen, och tä han

af ]\.\-ssen plägad at bekänna, huru mäktige the swänske warit,

sade, at thet allenast v\-ar ' j regemente, tä förundrade sig Ryssen

thäröfwer, sände honom tillbaka och skref ett bref med honom
hwari han kallar de swänska för trollkarlar. Karlen lefwer ännu;

I. Arndt.

' C)m l^iutgor Fuclis {16S2— 1753. öfverste och chef fur Södermanlands re':;e-

niente 1716. (general och friherre 1719) och om striden vid SCiket se. C. Snoilskys

iiiinnestcckninj; i Sven.^ka Akademiens llaoulini^ar ifrån ar iSSo, Xl\" (Slockholni

I9CX3), s. 53 it:
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Marstrands kapitulation 1719. Tsar Peters planer 1716

j
f. 102 (den 25 nov. 1735).

j Widarc tahltes om Marstrand, som i sidsta kriget så skam-

I
ligen blef förrädt och upgifwit af conimendanten tliär, Danck-

1 wardt/ tå ingen nöd omträngde och fienderna sieHwa hölt licnne

I
för en imjjregnabcl fästning. Ei bättre bar sig amiralen ät, som

I
låg tliär med Swcnska flattan och lät bara ned skieppen, ta han

I

hade fri fart at fara hwart han wiJle och intet ]iågalt. Thctta

i blef intet en g^ng efterfrågat. Dansken gick sen och tog up

,• skeppen igen. »Märöf\ver:>, sade Bror Johan. >skallcommendanten

i
på Holmen wid Trundhiem, en tiäck karl, giordt thenna reflexion:

I wi sittia hela 8— lO åhren, niuta kronans lön och giöra intet gagn

I för en st\'f\ver, men när thet kommer pa en cup\) an. wi ska

t tiena fäderneslandet, sä å wi stielmar, är icke sådant wackertl> —
\ »?>Iarstrand är ganska illa b}'gt>, sade Landshöfdingen, thår är

i ett ganska stort blackhus bygt och intet batterie ned wid klippan

I
at skiuta ifrån, så at the ska kunna gå med skieppen ända in

I
under klippan på somliga ställen, och the ska intet se them en

= feäng, mindre kunna skiuta på them, om icke med musquctter.:'

I

Widare tahlte L|^andshöfdingen] om Czarens påfund och intention

I
i sidsta kriget med Dannemark,- som skulle heta aliance emot

i

Swerige, men i sanning war intet annat än narra dansken; det

; gick så långt, at Czaren begiärte nycklarna åt fastnuigen i Ciö-

i

penhanm, men när kungen swaradc, han v.ille betänka sig thärpå

först, skall C/.aren ensk)-lt gifwit honom ganska owettiga och hårda

ord, och sa blef den dessein ophåfwen, som eljes skulle satt hela

Europa giöra. Thet war sä tillämnat: Ryssen skulle ta Danne-

mark in, och sa skulle han flux giöra frid med Swerige, Norrige

skulle han lemna åt Swerige och wel utan prut alla Sweriges

länder med, therom Giört/. redan pa Åland tractcrade, men then

friden hade intet warit Swerige för god. Sedan skulle kungen

i Swerige tillika med Ryssen gie sig på luigcland. thet han ock

wäl war benägen till, efter han war sa förskräcke][igen] förtretad på

Engeland. Ilade så Engeland gått under, då ha wi fått se,

hur thet gått med oss och flera med.

' Henrik I )uiick\vardt, kunmieiidant pa Karl--teiir fä-tnitii; ?edan 1716, af-

rättad 171U. — Om 'l"oT-den=kiold-- anfall pa Marstrand och räfsten med Danck-
wardt: McJnalrcm, Sveriges politiska historia..., 2:a uppl. I (Stockholm 1S931,

SS. 152 f,, 154 n. I.

•*

Jfr E. Ilobii, Stadier til den store uordiske Krig- Hiftorie, 1, i [Dansk]

Hist. Tidskr., V:^ (.iSSi— S-j, s. i {i.
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Therefter tahltcs om Ryska Czarinnan. ^Om hon dör utan

arfwingar:', sade Landsliöfdingcn, »eller snart '(kanskie i barnsäng
härnäst, sade Bror Johan, hon skall för 3 ahr sen legat i barn-

säng, hennes liderliga lefwcrne ha[r] giordt, at 2 st. herrar för samma
sak måst rymma landet) Ksa är ingen närmare än fursten av Hel-
stens son. som än är liten, han är Czarinnans systerson;

om han blir en tiäcker karl och kommer på Ryska tronen, thct

will intet båda godt fur wära efterkommande, dä lär han med
eftertryck upuäcka then gamla prcxtention pä Svverigc. Thet worc
högst till önskandcs för Swerige, at han blefwe en slakcr. Hans
far är en stor suputer. men thenne kan wäl bli tiäck karl äntä,

alt som han blir upfostrad till.

Polhem och det påtänkta saltbruket vid Bohus

f. 166 v. (den 27 nov. 1 735).

il Norrige:-, sade l^ror Johan, »är wel thet bästa tillfälle, som
i werlden kan gies, at koka salt, och felas intet, at thet icke wel

skulle kunna gä an i Swerige ock.» •— »Thet war wel pa wägen
en gång , sade landshöfdingen. >.Pohlheim hade mycket giöra ther

med en tid, skrcf mycket i thcn saken.' Han tillika med .Swe-

denborg woro ock ned i skären at probera wattnet rundt om-
kring; i Ustersiön war thet swagast, men eljes utom sundet in-

genstädes starkare än wid INIarstrand, och är thct curieuxt: när

man lastar ett skiepp med sin fulla lastning wid Stockholms

skieppsbro. när thct konnner utom sundet, sä gar thet en fot

högre, men nar thct kommer till Marstrand eller Bohus, sä gar

thet twå fot högre; kommer alt af wattnet, som är saltare och i

fölgie ther af t}'ngre. Thet gick ock sä långt, sade landshöfdingen,

at jag med Swedenborg och Pohiriieim] sielf etc. woro ned i Skåne

och Bohuslähn at wärf\\a folck till saltbruket, som wid j^ohus

war utsedt at uprättas; han wille inrätta en prahm med ett rör

at hämta thet saltesta wattnet up ifrån bottnen, inrätta graderwerk

etc. och lofwade at skaffa så godt salt, som the wille och huru-

dant the wille hafwat, giorde ock åtskilliga prof med wart salt-

wattn, så at ingen hade något at sk\'lla (han wille ock skaffa

it:a salt wid Bohus för 5 d.), men thet woro nai^ra. som tykte,

thet kom iniet öfwerens med theras interesse. föregofwo, at com-

mercien skulle lida thär igenom, liksom Riket skulle rätta sig

" Se ofvan s. Si f.
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efter commercien' och en hel hop sådana bagateller, them docl:

Polhem tillförene med fullgod skiäl liade \vist orimligheten af.

INIen här galt inga skiähl, the skulle fä sitt fram. Sä går thet, när

något n\'ttigt werk ska företagas, sa är nägra endas caprise och

interesse, som förstör alltsammans, sä at hela Riket skall lida for

theras skull.

Om Görtz.

[B] f. 3-14 v. (den 12 sept. 1730. Stockholm.)

Geu[r]tz war en man af en ansenlig statur och wackert an-

sichte. Han war intet fäderneslandets fiende, som gemene man
giercn ut före, om icke deri han war sin kung för mycket trogen.

Ganska högt mod ocli ei mindre förstånd, hwarföre han ock

moqucrade sig öfwer Råd, Collegier och alltsamma[n]s; hela stats-

verket war under hans hand; hans[I] såg de woro dumma, men

^varit slugare, der han intet så uppenbart låtit sig märka, at han

thet säg; thet war hans olycka. Mynteknena war intet hans

påfund, så mycket mindre som han rådde Kungen therifran, thet

han med vittne kunde betyga. At några skulle sias, hade han

änteligen tillåtit, men i hans frånwaro lät Kungen slå många millio-

ner. När han änteligen fick dödsdomen, uar ändå hans mod

hka stort; han wille beropa sig på Hertigen af Holsten såsom

hwilken skulle tagit honom i förswar såsom sin utskickade, men

thcnne wille intet. Conradi- war hans biktefader; han kom in

och baden bereda sig, men Geurtz bad Conradi spela först några

spel dam med sig. Thet giorde thenne i mening at ock ther-

igenom winna något. När intet war at giöra, gick Conradi bort

och lade saken på Geurz samwete, som efter en dag skickade pa

Conradi 2 å 3 bäd at komma till sig; då sank det stora modet.

Om Sparwenfeldt
f. 221 (den 14 febr. 1736.)

Eljes tahltes nu en hel hoper om gamla och nya adeliga

familier i Swerige, hur the förra se the andra öfwer axlen. Dock

ha the nu på 50 ahr blifwit sa blandade, at ingcnthcra har stort

skryta af. Af thetta tillfälle nämdcs en Sparfwenfeldt,^ som för

nj"^'»^''i,'0 'I^i^e sa!, kungen lefwat, la hade thet wel fdtt framgång och

wtir pä god fot ?a län!,'e han lefdc.

Georg Joluui ('onradi. Jfr Westen. Svenska Kongl. Hof-Clericiets historia,

1:3 (Örebro 18141, s. 13.

•' (olian Gabriel Suarwenfeit (,1655— 1727,, öfverceremonimästare, den berömde

orientalisten.
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några åhr sen dog, bodde i Romfartuna, intet långt från kyrkian,

war ock ganska insyltad med Rabenius, som ta war thär kyrkio-

herde, efter the ock bcgge woro !\lechanici. Han hade rest oän-

deligen mycket, hade stort förstånd och war en stor Philosoph.

Intet brydde han sig om, hur han v/ar klädd, hade af hemwäfwit
randugt tyg hela kladningcn, thar med gick han i öppen mark-
nad i Wcsteråhs, fast han fick alla poikar kring sig, handlade

sielf altid på mängelskstohlar, bara at få thala med thcm. Thetta

sJcrattadc han sen åt och giorde sina reflexioner och anmärkningar

öfwer. Sparhvenfeidt, Leibniz och Roberg i Upsala eller D,
Hierner skulle wara lika personer ihop. ...

Nämdes ock en Hildebrand,' hwars far af gammal Swensk
adel, gifte sig i Holland, war rik. Thenna unga Hildebrand, tå han
war i Upsala, war then störste c;eper som kunde gies, altid

hängde strumporna på härdorna och dreglen ran uhr mun; reste

sen ut, blef then tiäckaste karl man willc se, men dog strax han

kom hem. Thet gick med honom, sade landshöfdingen, efter

ordspråket: af olikesta Icalfwar bli bästa nöt.

Om Strahlenberg och hans geografiska verk

f. 240. (den 23 m.irs 1736.)

Eljes tahltes om och berömdes mycket Capit. Strahlenbergs-

beskrifning öfwer Siberien, såsom en bland the bästa beskrif-

ningar wi ha. Thet tyks intet löpa på auctorn en sä mogen
skrifart förståndigt och sa lärdt skrefwen bok som thenna, men
landshöfdingen berättade, at then tiden boken skrefs reste han ut

till Dantzig,3 lag i Berlin och Leipzig länge, thär han hade god

hielp af en hop lärda män på begge ställen, thesse hade för sed

at om aftnarna komma tillsammans på en tass kaffée eller pipa

tobak — tå the sin emellan raisonneradc om hwarjehanda. En
ganska lärd man är i Berlin, som heter Moscou;^ af honom har

han m^-cket fatt och hans penna i stilen brukat, thenna man
skrifwer en admirabel stil, har eljes ock skrifwit i Romerska
Historien om keisarna en stor hop. Af Berkner eller hur han

het, en mycket wähl studerad man, som efter honom reste genom

' Troliijen Andreas Hildebrand f 1666 — i':'Oll, son till Henric Jncob Hildebrand.
' Philip Johan Sirahlcnberg (1676— I T-;;), den bekante författaren till »Das

Nord und CJjlliche Theil vou Europa und As:r>, Stockholm 1730.
3 ^i niarginalen:] Stralenberg ör i .Stral;-nd född och tvik, .ir en f^od chri?tea

och ährlig karl. [l,;inc;re nen:] l.ante anta 1 00 plåtar af ][nnd5höfdingenj.
* Johann Jakob Mascov (16S9

—

1761).
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Sibcrien särdeles för curiositeler i Hist. Nat. har han ock fått

I
mycken upl)-snin2', som han sielf i boken bekänner. Thenna man

I
är nu i Petersburg och med all flit winlägger sig om the förr

I
obekanta Tartariska, Chinesiska. Calmuckiska och alla orientalisk-a

}
språken. Fritsch, rektor i Berlin, then samma som skrifwit om

i Silkesmatkar, war ock en i thctta skrå.

I
Om Jesper Svedberg

I f. 217 (den 9 febr. 1736).

I
Vid bordet tahltes eljcs mjxket om irjskop] Swedbergs och

i
Hiernes skrifart, theras skriftväxling emot hvaran; Swedbergs

} hedcrsförswar och Mia-rnes Orthogra p]hia Suecana äro till en del

I tryckta, men somt på begge sidor blef alldeles forbudit. thär lär

I
the varit än skarpare.' »Ilia^rner har wäl god stil nog.^ sade lands-

5 höfdingen. ^men ganska ostadig så i orthographien som eljes,

I hwilket ock ^\ar Swedbergs hufwudsldäl emot honom. Hi;erne hade

I
wel göd grund nog i svenska språket, men spisade intet till en

i allmän granmiatica. Swedbergen äter hade wel tämmelig god skiähl

I
till thet lian sade, men war altför pedantisl: och nogräknad,

I
mycket grälig. Skref eljes mycket jämt, ganska lätt, artiga och,

I korta meningar, kunde tydeligen sägia hvad lian mente. fast thet

I
intet var särdeles tankar i hans skrift, utan m)'ckct tomt ibland,

i eljes glamuigt och s])råksamt.- Swedberg råkade intet särdeles

J wähl ut, när han i Lund med disputerande wille försu-ara sin Schib-

I boleth.^ En, som het Bechman, tygade illa till honom för hans

I bref i Schibb[oleth . t. ex. mellan fougden och magistern, thär han

I
berömmer sig sielf och annat slikt, som han skämde illa ut lionom

I*

före. Samma gäng till all olycka rakade han ock i ogunst vid haf-

wet. Han predikade en gäng för kungen, och i sin predikan

bland annat liksom upmante honom at wara än strängare, mer

I
bruka sin makt, handtera them med jernspira, som lian brukade

I språket uhr bibeln.-' Thetta misshagade kungen sielf, alla vid

I håfwet åto honom therföre. Ei bättre rakade Swedberg ut, när

' Se om ciennr. ortografiska fejd //. J!'. Tottic. Jesper Svedbergs lif och verk-

samhet, II (Upsala iSS6\ s. 236 ff. och där citerad litteratur.

*' / mar-^.: Haus stil för en wähl lärd och genomdrefwen karl wore en här-

lig sak.

^ L^isputationen hölls ar 1717. Si M. U- ciötill, Lunds I niversilets historia,

1 (Lund iS(.,S). s. 200.
* Trolitjen af-e< Svedber;;s ;ir 1717 hållna predikan. .Se .-/. Fryxeli, Berät-

telser ur svenska historien, 32, kap. 5.
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han i Stockholm wid riksdagen 1720' giordc sin upwaktning hos

drottningen, bland annat hksom rådde lienne at mer bruka sin

makt, gick nästan therpä ut på souvcrainitct. Han war tå ensam

inne lios drottningen, men till all olycka war Gr. Fersen och en

annan till honom så när, at the hörde altsammans. Xu tå thesse

och Swedberg andra dagen kommo tillsanniians i secrcta utskot-

tet, thär och L^andshöfdingen] war med, proponerade Fersen. at

han hördt Swedbergen sågia sådant och liksom inradt drott-

ninr^en at cjiöra näsrot mot regeringsformen, frågade om en sådan

borde tohlas i thcras samfund, sade sig antingen intet wilja wara

thär eller skulle Swedbergen ut. B[iskop] Swedb[erg] blef strax

hufwudstupa uthäfwen och kom thär aldrig mer. Han har altid

warit en slinker och lismare, intet ährlig. »Jag wet intet, huru

jag skal förstå mig på honom?., srade] L[andshöfdingenJ, ;i sina

skrifter wisar han sig eljcs ganska gudfruktlg och besynnerlig

gudfruktig, nien thet hänger intet ihop med annat jag sedt af

honom. Han har skrifwit mycket wackert. Sidsta hans predikan

för kimgen war sa eländig som någon skulle warit giord af then

eländigeste bondklippare, wiste intet stort, hwad han sade, feltes

honom ock minne, hwarföre han ei eFler] fick predika hemma i

Schara så ofta han willc, utan blef pa höfligit sätt narrad at lata

bli antinfjen med dagräkningen. . . .

Axel Gripenhjelms minnen från Ryssland

f. 139 v. {den 22 ;ept. 1735).

Therefter gafs tillfälle af Afwisorna at tahla om the mänga

Ryska knäsar. som kommit Keisarn till hiälp. En Rysk knäs är

sä mycket som en furste, fastän then tituln nu är så gemen, at nästan

hwar och en som blott antar Ryska religion blir ther med be-

hedrad af Czaren. Dock äro ännu af th.e gamla och äkta familierna

många qwar, som uti Ryssland snart sagt mer än i annat Rike

äro många gamla och förnäma familier. Menzecopf och Östermans

lycka har i R\-ssland warit ganska stor, och må Österman akta

sig, at thet intet gar honom som ]\Ienzecopf, utan wore för ho-

nom rådeiigast, at han lagar sig thärifrån i tid och medan han har

hfwet qwar.- Thet war för tre åhr sedan conspiration emot ho-

' Bör vara 1 7 19. Se Tottie. II, s. 24S ii.

» [I niaTc;inalen:] C)stennan är nu Kik?L,'ref\ve ock torde inom kort och '-h

Kik^fur>to. (.Clcrman iir intet särdeles nyttig for Swerigc och burde länge^^edan

warit utur wä^en.
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nom, och war med möda man kunde lialla Ryssarna ifrån, at the

icke tagit sig före at mörda luvar och en tws.k i l\.\-ssland. Thet

som kan wara orsaken till Östermans fara ar, at han dragit in sa

mänga främmande i R\ska milicen, så at alla officersticnstcr intill

underofficerare innehafwas af bara utländningar. The fransöska ha

redan blifwit misstänkta hos them. T\'skar åro thär mast, äfwen

Swenslca och besynnerligen swänska adelsmän, som Gripenhielm'

nämde Duglas,^ Cronhiort^ och Boje,+ hwilka 2 sednare knapt

lärer någonsin ärna sig therifran. I^^Ijes at the woro thär och

lärde sig landsens sed och tillstånd, s"ade] L andshöfdingcn" och

återkommo hem, skulle wara wart Rike till stor förmohn, men at

wilja såttia sig thär ned alldeles, thet tycks intet komma öfwer-

cns med någon åhrlig ån mindre swånsks sinne. Menzecopf hade

wähl kunnat wakta sig för olyckan, om han warit ährlig i lyckan

och medan han war i näd, tä och Czarcn sielf sade åt honom:

Alexander, jag råder 1'^dcr till, at Ni lagar Er ur Riket, medan

jag är här, ty eljes lär det ga gahlit mente han. I\Ien/:ecop fhade

ock i London ståendes några Millioner rouble eller Ducater. Första

steget, till oKxkan, som i Czarens tid skedde, war så beskaftat:

Czaren wille kommendera några Ryssar utur Riket pa ett ärende;

the samma sade the kunde intet ga, efter the intet fått någon

provision; Czaren blef wred och frågade ordsaken och hwem the

skulle fått af; ta wordo några knasar angifna. som strax blefwo

knutade och sattes i fängelse; thessa sade sig intet warit ensamme

utan at ock Menzecopf war i samma fördömelse. Han hades fram,

tillfrågades, men efter han war så i grace hos Czaren. sade han

sig strax wilja bekänr.a utan knutande, slapp ock efter han skiöt

skulden pa en annan, sattes dock i fängelse. Under samma fick

Czaren spaning, at han hade pengar ståendes i London, gick sielf

till honom och frågade, hwarföre han sa giordt: han ensk}'lte sig

med Czarens äget råd, som war at han skulle packa sig ur lan-

det, men Czaren sade, thet wore för groft tilltagit at sa draga

pengarna ur riket, tog af honom alla Bancosedlarna och släpte

honom thermed ut. Men efter Czarens död, tä thet tog på heta,

at unge Czaren skulle ock bli ]\Ienzccopfs mag. tä war lätt at

sluta, at han intet matte ha långt igen; när grodan swåller för

' Öfversteluifnn,nt vid Dalrei^ementet Axel Johan Griijenhielm (l6S6— 1755).

sedermera öfverste. generalinaVjr och landshötdiiiL; i (Jätleborgä län; krigsf.iuge i

Kysslaiid 1709—1721 liksom bröderna Carl och Nih.
- Cirefve Gu-taf Otto Dou^das (1687— 1763.-)-

3 Friherre Han- Henne Cronhiort ( ibSM— 1727).
* Hans l;oi-c af Gennäs (:;e Anrep, Svenska adelns ättartaflor, I, s. 247).
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mycket, lär skinnet änteligen spricka. Han blef sedan efter unga
Czarcns död förwist i onåd till Sibcricn.

Ryska nationen är, sade Gripenhielm. öfwer alt ett groft och

bestaktigt folk, ingen tro och ärlighet är i theni öfwcr hufwud
intet kan then ena tro thcn andra pä ett här, intet fadren son

eller son fadren, fast han aldrig så bedyrar thct, och litet, nog
kunna hustru och man tro hwar annan.' Lättingar, röfware och

stielmar äro the alla mehrendels. Landet är sä ganska godt, at det

på matwahror är öfwerflöd och maten faller them just i mun.
Therföre behöfwa ihe intet arbeta, utan när the intet ha at supa

pä, dä ska de ut at plundra; där är ett förskräckeligit supande,

qwinfolken ock: om hon intet kommer hem så fuller, när hon

warit pa calas, sa at hon intet kan sta pä benen utan twå måste

leda henne, en i hwar hand, sä är thet intet wähl. Plundrandet

är thet wärsta. at thär ingen menniskia kan wara säker, det är

vvisst.- Ryssarna äro rädda och gä intet thit thär the wänta

motwärn, men likwähl äro the så falska och ilistiga att stiähla

sig pä en, särdeles som the alt om nätterna äro ute at plundra

och mörda och stiehla. Czar Petter at förtaga plundrandet hade

han åtskilliga inventioner, men thet wille pä intet sätt gå an.

Han giorde thcn lagen, at hela byen — byen kunde bestå af

lOOO grannar ibland — skulle ha akt på. om någon ginge thär

ifrån, så at hwar och en först skulle säga byen till (the resa

eljes intet utan på comrnendering någon wärts) och thär någon

befunnes warit ute om någon natt och plundrat, så skulle hela

byen med alt thet thär wore brännas up. Czarn mentc, at the

tå på thct sättet skulle ha så mycket mer akt på hwar an, men
det woro änlå the som plundrade. Han giorde ock then lag,

at hwar och en, som kom in i någon b}% skulle wisa sitt pass

för byen, och om någon hcrbergcrade en sådan öfwer natten,

som intet wist sitt pass, så skulle han steglas utan krus och then

andra ock pa ett grufweligit sätt marteras.3 Then lagen giorde

ock Czar Petter, at alla the af stråtröfware och plundrarc, som

wille gie an sig och ophöra m.ed plundrande, så skulle the bli för-

'/ f/iciix.: >ibland tattare äro wiihl ährliga, men ibland Ryssar aldrig en;

ingen .nr at tro.>

^/ viar^-.: ^Sä kunde 2 el. 3 karlar Swenjka skrämnia bort hela caurcn [lä?

karen], ?oni pa ett ställe stodo wakt, allenast thessa wiste sig oförskräkta at g.i

fram. Afven sä Gri]ienh[ielm] med bistolerna och värjan i slädan (som dock intet

.är lofgifwit fur en f.ange) kunde ensammen skrämma 3 röfware slädar. >

^ I f/id'::.: ».-Vllestädes tick frä-as efter pas<et. men intet pä Czarens krog. then

han haller i Muscou. 'lliär äro alla fria för inkomsten skull; dock om the wiste,

hwad tiufwar och stielmar thär siuia.>
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j skonta för hwad missgiärning the giordt förutan förräderi mot

\
fäderneslandet. Tå gofwo sig an till 8 ä'ioooo st., men ända

'; woro lika mänga qwar, sä at ingen afsaknad s}-ntes. Straff och

j
- plågor gäller hos Ryssen ingenting; han är ändå lika god och

i
wänder ända intet igen, fast man än aldrig så plågaden. Det är

\ et halsstarrigt och härdt folk. Jag har sedt, sade Gripenhiehn,

i huru förskräckeligen många blifwit plägade, innan the bekant.

I Där är otahliga donistohlar och domare.^ Första graden at plåga

I them till bekännelse är at the klädas af, begge armarna bindas i

i
kors bak pä ryggen, och sä skrufwas han op liksom öfwer en

f galga; armarna gå på thetta sättet just alldeles i kring menniskian,

I
men thet kommer på bödlens aktsamhet, at the wahrligen äter

I
föras i sitt rum, tå han skrufwas ned med ett ryckande släppas i

I
sitt förra rum, och sedan slängas armarna fram och tillhakas; så

I
är han åter färdig.

Ett maner är ock: the binda hoi? begge fötter och beg^^^e

I händerna på karlen, hänga honom pa en jernstång, och twa karlar

I
£tå och swänga honom af och till öfwer en eld, som med halm

I
ständigt uppchålks; thär swedes han, at alt skinnet går af, men

i Ryssarna äro ända lika goda: om han intet bekänner strax för

I

första examen, sa få the plågan så m}'cket the wilja, han bekänner

! ändå intet, och om han än bekänner, förr än han blifwit jilågad, så

I tros han intet. Thetta är allenast som ett pra:ludium och ingenting,

f sedan konmier domen efter och straffet, men thet gäller ändå

I
intet, thet biter intet pa them förutan lifsstraff. Tlic föra ock

i
ganska mycket process och trätor. Gripenhielm sade, när han

I
war i Ryssland, sa måste han akid agera advocat för wara swenska,

! efter han förstod spralcct och ändå altid skulle wara theras dol-

I
metscher. lian passerade thär för en stor jurist och wan altid

I
(hwarföre ock Czaren wille genom sin utskickade öfwertahla honom

I

at bli qwar och bli justiti:e råd hos them-: som han ock tillböd

\ alla the fangna ganska stora privilegier, såsom de skulle fa bygga

! sin ägen kyrkia, ta hwad land och bygga hus åt sig, hwar the

I

wille, ta så mycket jord the wille, skulle ock i 7 ahr ha frihet

! från all tribut och at the skulle utwälja sig hwad profession the

I
hälst behagade. !Men thet war ingen, som satte tro till tlicssa

I
stora löften, för där gäller hwarken lag eller rätt, tro och lafwen).'

'/ t/!jrj.: »Ffingarne (delinquenterna) has in i ett hahl bakom domstolilen,

taga* tliär ut och t\viiiL;aä till bekännelse.

>

'/ Wiir^-.: >llan hade C/^arens] bref pa tyska, b.war och en skulle skritVa

under, at han sedt lhet.>
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Men i Ryssland war ingen nöd at föra process; bara man wct
giöra sig bekant med domaren och gie honoih litet, så winncr
man strax.^ ?ilanga skänker bäras till honom" i matwahror och
allehanda, hwar morgon står thär som en ström ut och in, men
dock \vid processer thessutom at ta mutor är uppenbart. Woiwo-
derna sättia domare till, och ta mäste then, som will bli, ha at

gie en summa pengar för thet han blir domare, som ingalunda
skier i miugg, hwarföre ock domarn ofta, när någon will ha på-

skrift i någon sak och han intet fått nog pengar för eller sollici-

tanten warit fattig, säger, at han intet kan gie något, efter hans
tienst är honom sä dyr. Innom i åhr eller 2 querelerar Woiwoden
sig med dommaren och sätter af honom igen och en annan i stället,

som han ock far lika mycket pengar af: nmom en manad tör

han sätta thcn samma till domare igen på ett annat ställe och
far tå äter en summa pengar. Thetta tienstkiöpandet och mutan-
det har Czaren på alt sätt giordt ganska goda anstalter at utrota,

men thet är ingen wåhn. Han satte af och skickade till Siberien

på ett åhr 700 st., ibland hwilka ock war en swänsk präst, en

småländning, som afsagt wår religion, blifwit Ryss och domare,
gick i röda scharlakanskläder sa präktig, tordes dock intet wisa

sig för the S\venska.5 Pa them. som i onäd sändas till Siberien,

brännes mitt i pannan en örn och strös krut i, at thet blir

svart, then högra näsboran skåres op med en knif, och en snibb

skärs af thet ena örat. Men the gie äntä intet; om thet någon
ting sä mycket war, at the et åhr höllo sig någorlunda och togo

allenast i miugg, men innan andra åhrets slut war thet åter hka upp-

enbart. Den som har pengar at gie, han slipper, fast thet ock

wore lift^sstraff.^ — Grip[enhielmJ berättade en löjlig process han

haft, thäri han fick giöra narr af en Rysk präst, som swor bort

sin siäl for 3 styfwer. Det hände sa: det war marknad i staden

Gripenhielm sam;_t] en Regementsskrifware fölgdes ät på gatan; en

Ryss möter them, och wid han går förbi Regementsskrifwaren,.

sätter han armbogen för sig och stöter honom i bröstet. Reee(TC-

'/ i?:ar^\: »Lr.ndet är ganskn godt, men folket cc^er intet. >

'I tuar-.: -Ilnn tar om niorgon mer än \v:.n be;.oi\ver liela däcken, biud. fisk.

hela ?äen ibUmd. o~t. siillat. Särdeles .Hro r-lla mohnr. 'in at kiöpa och gie domaren,
när något rart kounntr. Pennint^ar gie the 2. 3 oc:: i styfwer mehrendels, men
myckenheten drnr. Man snr wid ett stort bord, penriingame tar han sielf emot,

men har eljes 2 drang;"r. som ta eniot maiwahroriia.?
^ I t/uir:^-.: »Samlas till Siberien at arbeta pä i)arj'.värk.>

* / iiii!i\;.: iiJin en af hastighet och utan upsät s.-.r ihiel en, far han luita fr.'.n

sig med t> ral)cl. men nu>rdar han. galler ihet lifwc:. fast thet gar na^tan liwart

om annat at sia en bonde ihiel är som en hund.>
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mentsskrifwaren war hastig till sinnes, wände sig strax om, slog

Kyssen i kull, basade honom grymt och trampade pa honom eller

som de kallat dantsade pä honom, ett wanligt maner att slås i Rysland.

Ryssen, som tyckte sig fått mer stryk, än han kunde tohla, går

till Woiwoden och klagar; thet skickades efter Regem[ents]skr[if-

waren]. Nu ha Ryssarna den lagen, at thcn, som begynner först

querelen, han är ordsaken och har skulden för alt, ty thc säga

Gud skall döma allenast then, som är skulden till giärningen.

Ryssen tillfrågades så, hwcm begynte först. Han skiöt alldeles

skulden ifrån sig och giorde sig klar. Anteligcn frågades efter,

hwad wittnc han hade ther till; tå sade han ingen, utan skulle

ut och skaffa sig. Han går ut och möter så en Rysk prest pä
gatan, berättar saken och ber honom konmia och wittna med
sig. Presten sade: huru skulle jag kunna thet. jag war ju intet

tillstädes. A jo, sade thcn andra, ni kan wähl tro mig på min
ord, at det war sa, at han angrep mig först. The fölgdes åt på
en krog; thår kiöpte han för 3 styfwcr bränwin åt presten. Imed-

eltid, efter Gripenhiclm wähl kunde gissa, at Ryssen wille bruka

nägot underslef, therföre tahlte han med en swensk. som gick

strax efter honom ut ocli oförmärkt skulle följan i hamn och hähl

och se, hwad han toge sig före. Then samma raporterade alt-

samman igen. förr än Ryssen kom op med presten. Presten

kom. tillfrågades oiii saken och bekände, att Regementsskrifwaren

angripit then andra, tå han kom gåendes på gatan och lär utan

twifwcl förr h.aft ondt till honom; efter han war prest, så skulle

man änteligen tro honom på sin ord. och han behöfde intet

swärja. JMcn, sade Gripenhielm, thet skulle intet skada, om han

swor (Gripenhit;lm, som förstod språket, war med såsom dolmetscher,

eljes är i Ryssand then lagen, at ingen far ha advocat för sig

utan hwar skall tahla sielf har han skrifwit och man märker, at

någon annan slcrifwit för honom, så mår han ganslca illa, är han

adelsman, så far lian änteligen ha sig en dräng, som för ordet för sig;

är ock en ganslca god sak, at inga advocater lidas och skulle samma
lag äfuen i Swcrige wara ganska hälsosam) Presten gick fram till

beläterna, korsade, bugade sig och swor nästan samma ed som hos

oss. När presten swurit. skrattade Gripenhielm till, at thet skall i

stufwan. Domaren frågade hwad orsaken war. han swarade: må
jag icke wäl le at at en r\-sk prästs siäl intet ska kosta mer än 3

styfwer. Sedan tog han sin wittnen fram och bewiste, hur alt

hängde tillsammans. Presten blef förskräckeligen utskämd infor

alla. thet war öfwer 100 personer och tumadcs(.-) utfor trapporna.
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At straffa eii prest är intet tillåtit, förr än man först tagit

presten af honom eller rakat bort håret i hufwudet och skägget.

Bönderna i Ryssland handtcras intet som menniskior utan

som oskählig" diur, särdeles af adelsmännerna och knäsarna. En
sådan knäs kan ha hela 15000 bondgårdarna/ en sådan far pin:i

och pläga sin bonde hur han will, knuta och gie podogg,- det. är

som dageligit bröd, fast han ock ingen ting giordt. Knutandet

sker med en stor piska och tiock trass på med knutar alt öfwer,

skiortan dras af, och smides på, så länge huden är qvar. Podogg
är, tå karlen läggcs naken framstupa på gålfwet; en karl sitter på
hufwudet och håller fötterna på begge händerna, en annan står i

knäwecken pa honom; begge ha the i handen hwar sina 2 smahla

käppar och tröska på ändes efter ryggen hwar sitt slag, så länge

någon hud är igen. Utan slika straff kan Ryssen intet lefwa;

slikt måste han ha hwar dag-, therföre fick Ass[essor] Swab
lof at gie de l;är R}'ssarna, som woro liär uppe at lära bergs-

bruket, pädogg sä ofta the giorde något illa, efter the eljes intet

kunde wara till. Gripenhielm, fast han war fången, lät ock gie

podogg. En knäs har ock lof at ta lifwet af sina bönder och

behötwcr intet giora rhen ringaste räkenskap therföre; wore thet intet

manspilla och at bonden wore angelägen för åkerbruket skull, så

brydde sig ingen om om han slag them ihiel. Men efter thär

är land till öfv-.erfiöd och en war får ta så mycket han kan skaffa

sig folk at bruka. Drängar och folk kiöpa the hwar om an och

weta så wähl at wärdera them efter styrkian och äldren, en full-

komlig och föhr dräng kostar 15 roubel, en halfwäxt 10 eller

mindre, qvinfolk bruka the intet kiöpa, dock i arfskiftcn wärderas

ock the noga.

Ett ganska godt och fruktbart land är thär, som wähl kan

skönjas ther af at the 3 ahren^ Gripenhielm war thär. war ett

pris på säd, och tå kostade ragtunnan i—4. Theras tunnmatt

haller anta 5 sådana halfspän som wi bruka, neml. it;a och ' i

spän. En gäng kiöptes ock tunnan för 10 styfwer. en tunna hafra

6 styfwer. En förskräckel. bärande jord, Gripenhielm har just

proberat och funnit i alns diup swart mylla. Thär wäxer wilt

kiersbärsskogar, krikon och allehanda slags frukt, at hela landet

är just som en war Herres lustgård, men under, at kiersbärsträden

'/ w<7'\^. >Oi!i han r.llcna^l finge en rouljel .if hwar gärd, wore thet 15.000

roubel eller diicater ahrl.

^podo;.;: t)-. l>;Uogi = pryi:^e'.

-Alla de tre |.ri.;derna Gripenhiehn st.nnnade enli^l Anrep i rysk fången-kf-p

hela tidcii 1709— 1721.
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wäxa sä små, hwillcet lärer komma ther af,_ at luften twingar

them pä något sätt. I willmarken och skogen, springa willgettcr,

far, rågetter, kalkoner, höns, till öfwerflöd; äfwen fogel, så at pä
niat är thet thet bästa land, som kan gies, sa at maten just faller

i mun på them; the behöfwa allenast taga för sig, theraf äro thär

många röfware, lättingar, men thet är intet nog med maten,

de supa ock och at de mä fä at supa af, sä ska de ut och stiehla,

plundra. Ett ganska godt land men ett liderligit och bestaktigt

folck.'

Sidst sade Gripenhielm sig observerat, at det luktar gemenl.

af alla Ryssar, de ha alla en bes)'nnerlig lukt, äfwen sä ock Judar-

na, så at den, som är wahn wid lukten, kan grant känna strax,

när en Jude eller R}'ss är i samma rum. At Ryssen luktar, torde

komma af hans besynnerliga spis. Besynnerligen är han ganska

snåhl pä lök, then han i sitt språk kallar luk. Hans kosteligaste

sallat till stek är sönderstampad hwitlök, och en stor delicatesse.

Näst för Kehrmässan, tå the hälla sin fasta, tä fä the intet annat

äta än fisk och lök, dä trär han i sig af den här långa Kurlöken,

som där wäxer.

' / >?iarg.: »Fisk ett slag läi)g som stora sahlen, har inga ben utan brosk

såwähl som andra fisksliig thär. Rummen ätes för en kostclifj sak. Kn sädr.n stor

tisk 6,styf\ver.

^—1C)0ÖS7 . Fiiscnhhtorisk iidikrift igiö.
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Gustaf Vasa på lit de parade och hans
griftefärd

Lucas Uphalh berättelse meddelad af C. M. S.

Föreliggande beriittelse, funnen l)land en liop ur sitt sammanliang
ryckta pai^.jjer i Elngeströmska samlingen pd Kungl. Biblioteket (sign.

B. IV. I. 5.) har icke bchof af någon vidare rekommendation, och
utläggnnigar synas heller ei vara af nöden i denna åt personhistoria

ägnade tidskrift. Det enda vore att erinra, att man om Lucas ej vet

mera än att han fick anstiillning som slottsapotekare dr 1552, att han
var den ende ajjotckaren i landet under gamle kung Gustafs tid, att han
sannolikt öfver hufvud var den förste som utöfvade apotekaryrket i

Sverige samt att hans tillnamn varit okändt. Mäster Lucas biträdde

vid konung Gustafs sista sjukdom till dess den danske läkaren hunnit

anlända, och han har tydligen fdtt ett hedrande uppdrag vid likvården.

Berättelsen, hvars språk röjer en sydtysk eller åtminstone icke någon
lågtysk författare, synes vara uppjsatt att öfverlämnas till någon tysk

furste. Att söka peka på någon viss, skulle endast leda till gissningar

och vore i detta sammanhang i hvarje fall en bisak. Aldhända har

det funnits mdnga afskrit"ter att spridas utomlands, men veterligt är

denna den enda i behåll. Det förtjänar antecknas att i Fe 6 (Kungl.

bibi.) fmnes s. 224 en anteckning af Rhezelius ur någon Aschaneus
tillhörig bok af följande lydelse: kon. Gustavi K[rici] Siukdomb dödz-

tijdh och kongzlige begrafningz prosess 1 5 60. Det är ej osannolikt

att Aschaneus skrifvit af denna relation eller ägt en utskrift däraf. Denna
Aschanei bok är emellertid numera förkommen. Till manuskriptet af

Henrik Normans resa till Erik XlVs kröning (Kungl. bibi.) — om
resan se Hist. tidskrift 1SS5 — är fogadt ett referat af apotekarens

berättelse, I noter återges här nedan de viktigaste olikheterna, beteck-

nade Norm.
Relationen är skrifven af samma hand på fyra sidor papper i folio.

Till vänster nertill har någon annan satt: K. göstaffus begretYnijss.

Zeitungen aus Swedenn.

Den 29 Scptenib: jst die Konnig^liche M:tt Gustaff Inn gott

vcrstorbt^nn, aiii Sontag- des morL^cnns vnib viij [8] vhr, vnnd hatt

einn schönn Christlich ennde f^cnommen, vnnd hatt sich des welt-
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Gustaf Vasas biigrafntngssvard.

(I UrrsAi.A Domkyrka).
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Gustaf Wasas iu-ickaixings-

KKONA.

Gustaf r.s

BEGRAFNINGS-

sriRA.

Drottning ^Iargaretas

begrafningskrona.
(I Ui'i's.\LA Domkvkka).

Drottning
jMargaketas

begrafnings-

SITRA.
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Hchenn rcgimcntes jnn scincr Krannckheit g^nntz nichts bckoni-

mert, sonndeni hatt alleinn, bcgeret jnn gottes rcich z\v scinn,

Das gott der seelcnn gnade, etc.

So hab ich als seinn Leibapotecker das Corpus balsamirt

vnnd statlich einngemacht jnn gewirhset Leinwad, mitt cdelem

gewurtz dartzwischen. Darnach dem 8 tag ist ehr kunniglich

bekleidet wurdenn inn einen Langenn schwartzenn Sammet rock,

vnnd voUer Silberer vorgultcr buchstabenn ^ vorpremet, ' vnnd

eine silbernne vorgulte krönen auf das haupt gesetzet, vnnd ein

Scepter vonn Silber vnnd vorgult jnn die hanndt, vnnd einn vor-

gult scluvert auff die seitten vnnd also stattlich jnn die Sarchenn

geleget wordenn vonn den Obcrstenn rittern vnnd bischoffenn

jnn eine Aichcnne- Kistenn vnnd mitt bley ausgefuttcrt. vnnd vicl

edeler wurtz dareinn gestrcuct wordenn beij 20 pfunden. Ist dar-

nach viij [S] wochcnn also jnn der kistenn gelegcnn jnn seinem

könniglich gemach, darubcr ein guldenn stuck gedecket wordenn,

vnnd vnter der pahr auf der erdenn auch einn guldenn Stuck,

vnnd auf die vicr ortter silber Leuchter, voller Lichter, die tag

vnnd nacht gcbrennct habcnn, vnnd ist alle tag balsamirt wordenn,

das jch das Corpus also lanng erhaltenn, das es nicht gerochenn.

Das anngesicht sach so schönn röslicht aus, als eincs Lebenn-

digcnn mennschenn, das sich mancher darob vorwundert, darzu

hab ich vorpraucht Balsam vnnd wurtz vor 200 taller, etc. Vnnd
jnn der 9 wochenn ist die kist zugemacht wordenn, vnnd ausenn

mit sammet bekleidet, mitt einem guldenn Creutz daruber. Den

17 dccembris. jst die kunnigliche I\I:tt mitt sampt seinem Zwcien

Konniginen, die seine gemahel gewesenn, aber vor ettlichenn

Jahrenn abgestorbcnn vonn Stockholm gefuhret wordenn nach

dem ertzpisthumb Vbsaln genannt, ist 7 meilwegs vonn Stock-

holm gclegenn, vnnd ist mit grossem prahel vnnd hcrligkcit aus

der Stad gefuhret wordenn, mit grosser klag vnnd Weinem vnnd

sinnd viij [8] tag zuuorn vnnd viij [8] tag darnach alle glockenn

gelcuttet wurdenn eine gantze stund, jnn allén Stcdtenn vnnd

dörffern etc,

Erstlich ist zugerichtet wordenn einn kunstlich pahr. die wie

eine Sennfft gewesenn, därinne die zwo kunnigine, als nemlich

Konigin Kattharina, vnnd Margaretha gelegenn sinnd. vnnd die

Konigliche M:tt gustaf jnn der mitte, die rustung war wie eine

Norm. GUSTAV.S.
^ Norm. A'i>icn -— furu.





loS
^

'

grosse virkannthe pettstat, mitt vicr vorgultcnn seulenn vnnd

kronenn darauf. Daruber [des]' cinn schwart?. sammcthcr himmel^

mit des Koniges wapenn ganntz kostlich aus gesticket crcwesenn

vonn seidenn vnnd golt, vnnd auf jder scittenn der pahr einer

jdernn Konnigin jhr wapenn. auch kostlich ausgesticket vnnd mit

sammet behenngct bis auf die crdenn, vnnd fornne zum ha"upt

vnnd fussenn, des Konniges angcbornn wapenn, mitt den wapenn

jnn holtz ausgeschnitten vnnd vorgult vnnd vntcr cinem jdem einn

engell Cherubinn vorgult, ganntz kunstlich zugcricht. Die pahr,

darinn seinn die drey kistenn gelcgen vnnd auf einer jdcnn

kistenn, jst einer jdenn jhr Controfait geniacht wordcnn, \\ie

Lanng vnnd gros, vnnd die zierlick seinn bekleidet gewesenn, wie

sie lebenndig ganngenn seinn. Eine jde hatt einenn schwartz

Sammet rock ahnn, mit gulden porthenn vorbremet, vnnd aus-

gesticket vmb die aehrme, vnnd eine jde hatt einne kronne vor-

gult, vnnd voller edell gesteinn auf dem Haupt. vnnd cinn Scepter

jnn der hanndt vonn Silber vnnd vorgult, vnnd guldenn haubcnn

vnter den krohnenn ganntz statlich zugcricht. Dergleichcn hatt die

Konng i\l:tt auch eine Krohne Scepter vnnd Appel jnn der hanndt,

vnnd einem schönenn Koniglichcn schwartzenn Sammet rock, mitt

einem vberschlage vonn Hermlinn, vnnd der rock voller Silber

vnnd vorgulter buchstabcnn p^ vnnd^ einer jdcnn Konniginn jhr

namenn auf der brust vonn Silberenn vnnd vorgultenn buchsta-

bcnn auffgehefft. Der Konniglich M:tt Controfait Lag so Icib-

hafftig, als ob er seinn eigenn Corpus gcwesen wer mit scinem

Langem grauenn parth, das mancher gewettet er scy des Koniges

eigenn Leib so ghar natturlich \vhar cs zugcricht das nicht so

deutlich känn geschribenn wcrdenn, wie zcigcr dieser poth Marthm

wol wirt wissenn zusagenn, der hat es selbs anngesehenn etc etc.

Die processionn etc.

Erstlich ist mhann vonn dem Koniglichcn Schlos Stockholm

aus ganngenn, ein fcinnlinn knecht, mitt einem schwartzem klag-

fennhnn, %o starck. Nach demselbenn sinnd die reutter geritter

jnn eittcl schwartz bey 200. Nach dem habenn geuolget die

^ Norm. ''i/;c s^-tucheic krone von gchU vmi pcrUn auff chu schz.arizen sam-

""''

^^'xonn. har tilLig-e:: ^m^ ha-luhc br^dc k^dm vem S^^ie am halse an alUn

diiti Ccntyafidtn. ,
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schuler vnnd prister auch bey 200, vnnd klegliche schone psalmen

gesungen, haben geuolget eiiine virtell meil wegs etc

Nach den pischoftenn vnnd prcster sinnd geritten iiij [4] Mcroldenn

mit Jhrem wapenn nach koniglich gebrauch. nach denenn

sinnd gerittenn 24 Truchsassen, mit schwartzcnn Rcnnfahnen,

jderer Lanndschaff jh.r eignen wapen vnnd die pferd alle mit

schwartzen duech bcdecket.

Nach dem hat geuolgt cin ritter, der hat den Konniglichen Rehnn-

fahn gefuhrt ahn eincr vorgultenn stangen ganntz kostlich

geziret mitt des reichs wapenn ganntz vorgult.

Nach dem ist gerittenn ein annder ritter, der hatt gefuhret des

Konigen Schilt vund helm, mitt einer guldenn krohnenn dar-

uber gantz kostlich gemacht, auf schwartz sammet gesteckett.

Nach dem ist gerittenn ein Änder ritter, der hat gefuhret der

konig ]\I:tt ganntzenn kuritz ganntz schönn vorguldet.

Nach dem ist geritten der marschalek, der fuhret, des K: [hål i

papperet].

Alle dieser Rittersmenner pferd wahrenn mit schwartzcnn duch

bedeckett, vnnd sie sclbst alle Lannge schwartze mentel

angchapt.

Darnach ist geuolgt die pahr auf einer Sennfftcn zugericht därunder

sinnd gangenn vir schönner schwartzer henngst, die wahrenn

alle bedecket mitt schwartz sammet bis auff die erden auff

derselbenn Sennfftenn sinnd alle be}' kistenn gelegenn, ganntz

herlich zugericht wie zurn dauonn angezeigct.

Nach der Pahr ist gerittenn einn ritter, der hat der konniglichen

M:tt Leibhcnnst ahnn der hannd gefuhret, war ganntz zirlich

bedecket mitt eincr schwartzer.n rehnndecken mitt golt ge-

stickett etc.

Nach dem hat geuolget die K Junge erweltc Konnig AItt I'>ich

jnn eineni Langenn schwartzcnn manttel, vnnd das pferd

ganntz bedecket.

Darnach Hertzög Johann vnnd herzog Magnus bey einannander.

Darnach herzog Carll vnnd grafif Essert aus frieslanndt bey ein-

annder gerittenn, vnnd alle drabamitenn nebenn her bey 150

alle jnn schwartz gekleidet. Nach dem ist wider der Adell

geritten vnnd ettlich hoftgesinnd.

Nach denen habcnn geuolget die Jungenn Konningin als nemlich

freulinn Cecilia, freulinn Anne. freulinn Sophia, freulinn Eli-

.sabct. Darnach die Konniginn, habenn alle jm Schlitten

eefahrcnn mit schwartzcnn duch bedecket.





no * '
/

Darnach das franenn zimmcr vnnd Adels fraucnn bc)- loo

Schlittenn. alle schwartz bcdeckett.

Darnach wider die reuttcr vnnd hoffgesinnd bey 200 starclc \-nnd

ahni 21 tag Deccnibris Ann St Thomas tag ist die begrc-

bu[ng] geschehcn vund ganntz kleglich zuganngen. Die ganntze

Kerch ist schwartz bckleidet gewesenn, vnnd ctliche tauscnnt'

Lichter auffgestecket wordenn, vnnd also statlichen mit 8 bi-

schoffcnn jnn die crdenn bracht wordenn. Darauf eine sclKmnc

predig geschehenn.

Darnach jst der Jungen Kunniglichen AItt dasschwert mit grosser

Ceremonien vberanntwortet wordenn, jst darnach Am Christ

abennt mit grossen Triumph. vnnd freudenn feuer auffge-

macht, vnnd bey hundert stuck gros geschutz losgeschossenn

wordenn. l^icses Jst warhaft"tig geschehcn, zur Vrkunnth Jst

dieser Ivlartinn vonn Connetarij darbey gewesenn vnnd selbst

anngesehenn etc.

Litcas VpJiall.

K aöslnffus Konng Mtt Leibapotecker.

begreffuijss.

NoTin. kunde t.
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Tve n ne porträtt af Magnus Stenbock
I Af Rcinh. Stenbock

I
I denna tidskrifts årgång I913 läses en uppsats om Magnus

\ Stenbocks porträtt, författad af amanuensen Nils Sjöberg. Tyvärr

t hade Sjöberg icke Icännedom om vissa porträtt, som måste anses

I
som själfständiga t)'per och hvilka följaktHgen i en framstähning

< af sådan art haft sin gifna pkits.'

j Till komplettering af denna ikonografiska studie meddelas

\
här tvenne porträtt af ]\Iagnus Stenbock — ett af de tidigaste

I
och det sist >.ad vivum- målade — hvilka i flera afseenden ha

j
sitt intresse. Porträtten tillhöra samlingarna å Salsta slott i Upp-

I

land och Vapnö i Halland.

I
Den här reproducerade bröstbilden är från år 16S9, den tid

I då Magnus Stenbock, som så mänga andra svenska ädlingar, sökte

I
sin lycka och fick sin krigarutbildning under ledning af tidens

1 stora fältherrar på slagfälten å kontinenten. Han är på vår bild

I 25 år och major vid fältmarskalken grefvc Nils Bjelkes holländska

f
regemente, af hvili;ct han förde de två detascherade kompanierna,

I
som deltogo i drabbningen i Fleurus i6gO.

i Porträttet har sedan gammalt funnits på Salsta i Upp-

l
land, Nils Bjelkes stolta slottsanläggning och omtalas i flera äldre

I
inventarieförteckningar. 1 en sådan frän ar 1756^ heter det:

} »N:o 18 Förmaket utanför Gäst Cammaren

På pelaren mellan Fenstren sitter Sahl. Fältmarskalken med

sine Officerare vid det Halländska Regementet, som han war

öfwerste före, allesammans på en duk målade.

' Genom förbiseende har det här omnämnda fjälvportrattet icke heller upp-

tagits i en porträttförtecknin;;. som finnes införd i: C. M. Stenbock, M.ignus Sten-

bock och K\a. Oxenstierna, Stockholm 1914.

"^ R. A. Rydboholiussamlinqcu 33 c).
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I St: N:o i Sahl: Fältmarskalken Gref Nils I^iclkc . . . . —^
I st: N:o 2 Öf: Lieut:t Johan Baner . . . •, — »

I st: N:o 3 Majoren Gref Magnus Stenbock '. —

»

I st: N:o 4 Capitain Rebinder ''

. • . »

I st: N:o 5 Capitain Dundcrfelt — »

I st: N:o 6 Capitain l^uchvaldt —

»

I st: N:o 7 Capitain Klinkov: —

»

1 st: N:o 8 Capitain Smclin — »

1 st: N:o 9 Capitain Isac Baner — >

I st: N:o 10 Capit: Claes Baner —

>

1 st: N:o 1 1 Capitain Stralborn — j

I st: N:o 12 Capit. Yxkull —

5

Numera äro de icke allesammans på en duk målade, utan

fördelade på tvenne dukar och hänga i Rilcssalen.'

Konterfejen^ af de tolf krigarna äro ingalunda några konst-

verk, rätt schablonmässigt tecknade, uppradade som de äro bred-

vid livarandra, tre och tre, i målade ovaler. De äro att betrak-

ta som en minnestafla eller gruppbild, hvaraf vår tid öfverflö-

dar i mer eller mindre osmakliga former, och ha såsom sådana mera

personhistoriskt än konsthistoriskt värde. Porträttet af IMagnus

Stenbock i denna serie saknar dock icke sina förtjänster. De
välkända dragen med den för honom karakteristiska hvälfningen

af pannan igenfmnes å andra autentiska porträtt frän senare tid

och bilden påpekar därjämte en omisskänlig likhet med moderns

drag sådana de framställts af Ehrenstrahl, exempelvis å det stora

knästycket på Torpa. Han är här iklädd blänkande harnesk, hvit

lindad halsduk och har lång, hög allongeperuk. Konstnären är

till namnet okänd.

Bilden intresserar oss för öfrigt icke så mycket som människo-

skildring, utan snarare som tidsbild, i jämförelse med porträtt af

yngre datum. Ansiktsdragen undergå förändring. De här ännu

ungdomliga dragen med den fasta, energislca blicken förvandlas

med åren. nian ser hur sorger och bekymmer i det hårda fångelset

under de sista lefnadsåren satt sin outplånliga prägel.

Det andra här atergifna portråttet är af helt annan art. Dess

signatur: >J/. Stenbock lurit lyij d. 12 ju 11 ny.' förlånar det sitt

Se Sveiu.kii flott och herresäten. Uppland, sid. 25.

' Dim. 70 X ;6 cm.
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särskilda intresse, icke minst på grund af tidpunkten for porträt-

tets tillkomst, fängelsetiden i Fredriksborgs kastell.

Detta själfporträtt till häst, som till komposition och karaktär

väsentligen skiljer sig frän ett annat själfporträtt, det Rosenborgska'
— också det frän fängelsetiden — framställer honom med dragen

värja till häst af vanlig barocktyp och iklädd harnesk, rock och
den trekantiga hatten. I fonden synes Hälsingborg med ; Kärnan»
och Sui^det, i hamnen fartyg med de svenska färgerna.

Kroppen är liten i förhällande till den gigantiske hästen.

Det är dock säkerligen ingen tillfällighet eller betingadt af tidens

framställningssätt att så är förhållandet. Det synes mig snarare

bekräfta den numera gängse uppfattningen att Magnus Stenbock

var liten till växten och vederlägger den i folkfantasien lättför-

klarliga föreställningen, som gör honom till en jättegestalt i stånd

till de stordåd, som tillskrifvas honom.

Visserligen är porträttet det sist »ad vivum» målade, men
det är därför icke afsedt att vara en trogen tidsbild. De af fängelse-

luft och sorger tärda dragen återfinnas icke här. Det är måladt ;;in

memoriamt; han har framställt sig i sin glans dagar, återkallande

i minnet forna krigarbragder vid sin konungs sida och de seger-

rika fälttåg, i hvilka han stridt för konung och fosterland. Utan

att äga den patos och den segerstolthet, som vanligen gar igen i

tidens fältherreporträtt af denna typ, visar han sig här med en

viss anspråkslöshet, som var honom egen, och sådan han själf

fattat sin lifsgärning. Han hade velat gifva sin personlighet, och

från den synpunkten måste porträttet betraktas.

Ehuru han gärna undviker en noggrannare detaljbehandling,

gör bilden intryck af att i vissa partier icke vara fullbordad.

Säkerligen ha krafterna i det svåra fängelset, som undergräfde

hälsan, till slut svikit, hvarom han ofta i sina bref frän den tiden

gör ant}-dningar.

Som konstutöfvare är Magnus Stenbock väl mest känd ge-

nom de snart sagdt otaliga svarfvade arbeten, som tillskrifvas ho-

nom, men det är kanske icke så allmänt kändt att han äfven

gärna arbetade vid staflhet. Frågan om hans produktivitet i den

vägen måste i brist på arkivaliska källor tills vidare lämnas

öppen.

En kritisk granskning af hans konstnärskap med ledning af ännu

bevarade dokument vore ett nog sä intressant studium och kunde

gifva stoff till ett särskildt kapitel. Antydningsvis må här fram-

' Reproduceradt och bcskrifvet i denna lidskr. arg. 19 1
3.
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hållas, att hans arbeten röja en otvet},'dig J-constnarlig- bcgåfnin;:^

och de smu svarfvade iorcniälen, som med säj^erhut kunna tillskrifxas

honom, vittna om en högt uppdrifvcn teknisk färdighet. Man>
målningar däremot na i brist pä skolning icke samma konstnärliga

nivå; de utmärkas af en viss stelhet i formgifningen och ytlighet

i detaljbehandlingen. Han äger den konstnärliga blicken fjch

känslan för det dekorativa, men förmådde icke alltid öfvervinna

svårigheterna vid det tekniska utförandet.

De målningar af hans hand, som numera finnas i behåll

äro icke många. De ofullständiga upplysningar i den vägen, som
stå att vinna i arkivaliska källor, försv^åra i hög grad uppspårandet

af hans arbeten. Endast i undantagsfall påträffas uppgifter, som

leda till önskadt resultat. I inventariet^ efter hans död omtalas:

två stora målningar (öfver Kristi födelse och Kristi lidande), tvä

själfportyäit (däraf ett till häst), tvä porträtt af polacker, ett af

en svarfvare, ett af oi gaiunial vicui, fyra småtaflor föreställande

bondehögtider och soldatlag. tre inähiingar nicd kalkoner^ fidns,

gäss och räf, vaktade af bönder samt fem påbegynta målningar.

Det mesta af allt detta s}'nes numera vara förloradt. I be-

håll finnes själfporträttct till häst, ä Vapnö (här afbildadt), och

det andra själfporträttct, som väl sannolikt är identiskt med det

till Bergshammars fidcilvommiss hörande lilla porträttet, hvilkct

enligt inskrift är »mäladt af honom själf..'' Därjämte finnes en

tafla med höns, kalkoner och räf a det Stenbockska godset Kolk

i Estland samt en annan dylik, :-tvä tuppar och en höna,'v sign.

17 1 3, ä Stockholms slott.

^

Vi kunna möjligen identifiera ytterligare ett nummer i ofvan-

nämnda inventarieförteclcning. I Linköpings stiftsbiblioteks sam-

lingar finnes nämligen en liten tafia, som går under namn af

'"Grefve Stenbocks KjclUug^ föreställande en gammal man i hel-

figur. Om dess historia och mästare finnas inga anteckningar.

En undersökning af tafian för oss till tanken pa Magnus Sten-

bock som dess upphofsman; färgval och malningssätt, uppställ-

ning och formgifning peka bl. a. därhän. Dess benämning och

befintligheten i samlingarna af en del svarfvade arbeten, son\ till-

' Eriksbergs arkiv.
^ Det är icke nagol själfporträtt i egentlifl; mening, utan niäladt af honom

själf (enl. inskriften) efter ?nnan foreljild (kopia). Ofvann.^uinda s-älfjiOrtrltt a

Rosenborg kan i förteckningen icke åsyftas, d.a detta icke in,!,'ick i inventariet e::er

hans död, utan redan 171; ofverläninadcs till konung Fredrik af Danmark.
3 Uppmärk, G. Konung Carl XV:s tafvelsamling, Stockholm 18S2.
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skrifvas honom, synes mig gifva stod åt ett sådant antagande.

Hvem den gamle mannen föreställer är svårt att afgöra.

I detta sammanhang måste äfven ett annat af honom signe-

radt porträtt nämnas, nämligen porträttet af hans fader, riksami-

ralen Gustaf Otto Stenbock/ Detta är en särdeles intim och

karaktärsfnll skildring af den åldrige amiralen från de sista åren

af hans lefnad och långt mera s\-mpatisk än den i6So af Ehrenstrahl

— eller snarare i hans atelier — målade bilden (ä Karlberg), som
därtill tjänat som mönster.

Med hvilket intesse han omfattade sin konstutöfning framgår

bl. a. af brefväxlingen med sin hustru, där detta ofta kommer på

tal. Under de långa krigsåren, då han deltog i Karl XII:s fälttåg,

hade han måst försaka denna förströelse eller hade åtminstone

föga tillfälle till sådan s}'sselsättning. Han längtar med otålighet

på lugnare tider och familjelifvet. Efter sin utnämning till general-

guvernör öfver Skåne, då utsikterna tycktes ljusna, skrifxer han

till sin hustru'-': >.Om min Engell skickar någre saker ner till Malmö

genom skip så ville jag gierna att alla mina svarfsaker, måleri

värk, bysser och sådant gingo medh. Ty gudh vet när vij nå-

gonsin kommer att boo i Stockholm.:»

Sina svarfsaker och måleriverket fick han verkligen till Malmö,

där makarna inrättat sitt hem under guvernörstiden. Men vi

veta att han icke länge fick njuta af familjelifvets lugn, plikter

mot fosterlandet kallade honom till viktigare värf, fälttåget mot

Danmark, som till slut ledde till den ödesdigra inneslutningen i

Tönningcn. Svarfstolen och paletten fingo följa honom till fän-

gelset i Eredriksborgs kasteli, där hans konstutöfning för honom
förkortade mången svår stund. Hvilken förströelse var inte ut-

arbetandet särskildt af det här nänmda själfporträttet och h\'ilket

sällskap hade han inte i sin konst — hvilken lättnad i det hårda

fängelsets dystra enslighet.

' Sign. >Ma_L;nus Stenbock fil. fec». Porträttet .iges af artisten A. Zorn.

= IJr^ef dat. Carl?bad 1707 '/s.
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Personhistorisk litteratur

O. G. von Ilcidetisfam: Marie-Aritoinctic. Fersen te Barnavc.

Leur correspoudaiicc. Paris 191 o.

JMildrcd Carncgie: En drottni/igs riddare. Axel von Fersens lif.

Hugo Geber. II upp).. 1913.

Heidcnstarns lättlästa lilla arbete, som har hela karaktären af ett

niemoarvcrk i öfvervägande skönlitterär form, har i Frankrike inte bara

haft liflig åtgång bland den stora allmänheten utan också blifvit

belönadtaf Franska akademien med ett pris i)a 500 francs. Knappast

har det heller kunnat skada bokens afsättning, att den strax efter sitt

utgifvande blif\it föremal for en liilig vetenskaplig polemik, h\arundcr

de" meddelade aktstyckenas autenticitet först blihit ifrågasatt, men sedan

också till fullo bevisad. Kn historicprot"essor i Greifswald, Glagau. hade i

^-Internationale Monatsschrift fiir Wissenschaft, Kunst und Technik- ' infört

en oerhördt skarp vidräkning, som stämplade hela boken som ett falsarium,

hvarpä författaren vädjade till de bada kända biblioteksmännen C. Grön-

blad och grefve C. M. Stenbock, som efter noggrann undersökning

af originalmanuskrlpterna pä det Pipcrska godset Löfstad i Östergöt-

land fbrklaiade den utgifna korrespondansen autentisk, om de också

förklarade sig ogilla ule stilistiska retuscheringar» utgifvåren här och

där utfört." Dessa smärre ändringar, mången gäng tämligen menings-

lösa, ha sedan återigen underkastats en granskning af arkivarien West-

rin, som noggrant bokfört dem i Historisk tidskrift 1914 i en liten

briljant och spetsigt skrifven artikel. Trots alla de anmärkningar äfven

han haft att göra mot ntgifningssättet — -utslag af en skönlitterär

författares bristande lust att tillämpa den moderna utgifningskonstens

enklaste bud eller af bristande historiska insikter;^ — slutar han med

en allvarlig förebråelse mot Glagau och lyckönskar kammarherre von

Heidenstant till det stora fynd han gjort. Den här meddelade korres-

pondensen ställer nämligen' >;en af revolutionens intressantaste epoker i

bländande belysning och är en dess dyrbaraste dossierer-.

Egenthgen gäller det här tvä skilda brefsamlingar, dels Axel von

Fersen° d. y:s b^ref till sin syster Sophie Piper, frän hans tidigare vis-

telse i Frankrike och hans militära tjänstgöring i Amerika, dels och

förnämligast brefväxlingen mellan Marie-Antoinette och hennes konsti-

tutionella rådgifvare i den konstituerande församlingens vänster, trium-

viratet Parnave, Duport och Lameth. Främst bland dessa senare fram-

träder dock Barnave i denna brefväxling, och detta i trots af hans egna

upprepade försäkringar om motsatsen infor den domstol, som 1 alla

fall dömde honom till döden just för hans »brottsliga- mcllanhafvanden

' Febr. 1 9 14.
=" Ofvan citerade tidskrift, jmn och sept. 1 914.





med de kungliga. Barnaves senaste biograf, en engelska, miss E. D.
j

Bradb}\ har i ett nyutkommet arbete ;.'Life of Barnave», Oxtord 191 5,

I
så intensivt godtagit dessa sin hjältes energiska försäkringar, att hon i

i inledningen till sitt arbete afgjort förklarar sig anse Heidenstams bok
i för ett falsarium. Hennes recensent, Welvcrt, i »Revue criiiiiuc d'hi-

! stoire et de la litteraturen 1016 förklarar emellertid häremot, att ingen

;

är så döf som den, som inte :/// höra, och klarlägger utan svårighet

i det ogrundade i hennes uppfattning, att Heidenstam endast gifvit ett
• uppkok pä M:me Campans memoarer och grefve Auguste de la Mareks

I

brcfvä.xling med Mirabeau. Welvert påvisar, att det i alla fall finnes

I

inte mindre än tre olika möjligheter att förklara och försvara Barnaves
ihärdiga nekande inför domstolen. Först och främst hade domaren
aldrig formulerat frågan så som om han ville veta i fall Barnave haft

någon underhandling med Mari[^-,4nfoi/:ef/c utan endast talat om ^/icf-

vet och dess agenter», och nu framgår det till fyllest af Barnaves egna
bref, att han med »cour* alltid menat >^courtisans», d. v. s. de höger-

sinnade emigranterna, med hvilkas parti han aldrig velat ha något att

göra.. Vidare är det bevisligt, att Léfidor, Barnaves försvarsadvokat,

som för öfrigt aldrig behöfde säga något till sin klients försvar, efter-

som denne hela tiden talade själf — ytterst slarfvigt redigerat redo-

görelsen for Barnaves försvarstal. Och slutligen — något som för

Welvert är afgörande, eftersom det bäst står i öfverensstämmelse med
Barnaves ridderliga karaktär — hade Barnave en gång med ed lofvat

drottningen att icke röja något af deras politiska förbindelse med hvar-

andra. Recensenten anser också Maric-Antoinettes roll i denna historia

allt utom vacker: hon bär sig åt som en vild häst, som tuggar på betslet

och stegrar sig under sporrarna, d. v. s. som många kungars högdragna
ättling full af raseri ötVer att nödgas förödmjuka sig inför revohfionen.

Det sista uttrycket är minst sagdt något väl !!;temi>cramentsful!t-> för

att komma från en tbrskare, men en främling ser väl i detta fall kla-

lare än en fransman, kan först och främst icke neka sin beundran för

den skarpsinnighet och nykterhet drottningen lägger i dagen, i synner-

het när dessa egenskaper ses mot bakgrunden af de konstitutionella

rådglfvarnas nästan rörande barnsliga optimism. Men denna o[)timism

berodde ju också delvis på deras obetingade tilltro till drottningens

rådighet och karaktärstyrka — i allt raka motsatsen till hennes gemåls

svaghet och inskränkthet, som ocksä gör, att herrar jiolitici så fullstän-

digt som möjligt ignorera honom.

Man har förut, delvis genom antydningar i Ferscns bref, haft en

aning om underhandlingarna mellan drottningen och triumviratet, men
man har hittills fullständigt litat på hennes senare försäkringar till Fer-

sen, att hon inte menat allvar därmed, och detta har ansenligt bidragit

till historiens skarpa omdöme om Marie-Antoinctte. Efter Heidenstams

framläggande af den autentiska brefväxligen blir det inte möjligt att

betrakta saken på samma sätt som förut. Det är inte möjligt att efter

genomläsningen af dessa bref komma till någon annan slutsats än Th.

Westrins: »Säkerligen var det hennes öfvertygelse, att \\o\\ för tillfiillct

gjorde bäst för konung, son och folk, om hon följde deras råd. Hvad

hon hopjiatles af ett därefter blir en annan fråga.

>
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I alla händelser får man inte undra pd om den vändning sakerna
redan mot slutet af 1791 började taga gjorde henne alltmera skeptisk
gentemot de välmenta rådgifvarna och slutligen förledde henne att

inför den alltid mot revolutionen så antipatiskt stämde Fersen söka sa

mycket som möjligt bagatellisera sin egen andel i förhandlingarna.
Äfven en annan länge omtvistad fråga, fast en fråga af mer per-

sonlig art, har genom denna lilla volym klarlagts med en tydlighet,

som man hittills inte drömt om. Om också själfva brefväxlingen mellan
drottningen och le beau Fersen blifvit förstörd, så fmnes nu i alla fall

bevis på deras ömsesidiga kärlek tillgängliga i hans bref till systern
Sophie, som på grund af detta förhållande och såsom broderns enda
förtrogna också blef upptagen i Maric-Antoinettes tillgifvenhet och
redan 17S5 af henne fick mottaga en härlock till infattning i ett arm-
band. >Jag kommer inte att kunna dö lugn, förrän du har sett henne?,
utbrister den förälskade brodern i ett bref från samma tid. Det var
andra tider dä än de kvalfulla februaridagar 1792, då Fersen vågade
sitt lif för att personligen söka förmå de kungliga till ett förnyadt ilykt-

försök. Det var sista gången de sågo hvarandra, och de senare brefven

till f;ystcrn vittna tillräckligt om hans förtviflan öfver drottningens öde.
iDcpuis cet instant je iie vis plus, car ce n'est pas vivre de souftVire

comme je souftre».

Det olycksöde, som hvilar öfver Axel von Fersen d. y:s lif med
dess hemska slut, har gjort honom till ett lockande föremål för all

slags mer eller mindre primitivt romantisk skildring, oftast af mycket
obetydligt värde, vare sig alstren nu l)edömas ur skönlitterär eller

vetenskai^ilig synpunkt. Afven Mildred Carnegies bok kan ej alldeles

undantagas från detta omdöme, äfven om den stöder sig på en ganska
aktningsvärd samling utländska memoarverk och utgör en jämförelsevis

lindrig romantisering. De Fersenska dagboksanteckningarna och bref-

ven ur Klinckowströms publikation citeras ordagrant, hvilket väl ökat

bokens historiska värde men knap]iast dess skönlitterära, då de ju så

fullständigt som möjligt blotta innehållslösheten hos bokens vackre och

ridderlige hjälte. Hade förf. haft tillgång till Heidenstams bok, skulle

hennes arbete gifvit oss en något intimare inblick i Fersens innersta;

som det nu är, har det knappast någonting nytt för svenska läsare.

L. W—m.

Erik Gttsfaf Gcijer, Miinieti. Utdrag ur bref och dagböcker.

Minnestal öfver Esaias 'i'egnér. Personalier öfver Bengt Gustaf Geijer.

Utgifna och försedda med en inledning af Fredrik Böök. P. A. Nor-

stedt tt Söners förlag. 1915.

Den nya upplaga af Cieijers Minnen, som utkommit på det Kor-

stedtska förlaget, är utomordentligt tilltalantle och siiltrogen i sin yttre

utstyrsel. Allt har såviflt möjligt närmast originalupplagans utseende:

det mjuka, behagliga papp.eret har en lätt gul ton, och stilarna ha

gjutits i matriser från iSoo-talets början, som funnos bevarade i fir-

mans slilgjuteri. Redan den första blicken på boken kallar därför





fram associationer från tiden, då den första upplagan utkom — det
var 1834 — hvilka genom sin stämningston göra läsaren mottagligare

för den lefvande anda, som talar ur den.

Minnen blef aldrig en själfbiografi af den omfattning Geijer ur-

sprungligen tänkt sig — den första delen följdes icke, som afsedt var,

af någon andra del. Men den fullständigas i denna upplaga af Geijers

härliga minnestal ofver Tegnér, som berättar så mycket också om honom
själf. och af hans ])ersonalier öfver sin far — skrifter som med allt

skäl här ha mediagits. Och äfven i sitt ofullbordade skick är Minnen
den säkraste och omedelbaraste vägen till en djup och lefvande känne-
dom om Geijers personlighet. Blott med den som utgångspunkt och
korrektiv kan man verkligt tillgodogöra sig skildringarna af Geijer i

memoarverk som I solnedgången och Malla Silfverstolpes. anteckningar,

där hans kraftiga och genomsunda typ f"ramstar något färgad af för-

fattarinnornas temperament.

Fredrik Böc)ks inledning ger icke någon yttre biografi af Geijer

eller någon egentlig kommentar till boken utan samlar sig helt kring

en karakteristik af Geijers personlighet, hvars kärna den i säkra, fasta

drag afteckar. Utgående från j\Iinneu visar han hur de grundläggande

dragen och, känslorna — hemkänslan, faders- och barnakänslan — gå
igen öfverallt i Geijers lif och verk, i hans dikt som i hans religion

och i hans politiska arbete. Det är en skildring, som alltid kraftigt

låter det väsentliga stå fram, men ändå bevarar lif och fyllighet, en

skildring som verkligen låter allt det ursprungliga, öfverlägsna och

geniala hos Geijer komma till sin rätt och samlar det till en enhet.

Man kunde citera of^mtligt många ställen som bevis på Bööks förmåga

att se djupt och uttrycka det han sett klart och exakt — hela det

kapitel som ägnas Geijers realism t. ex. eller det som säges om det

religiösa draget i hans liberalism eller själfva den sauimanfattande af-

slutningskarakteristiken. Visserligen unnas också enstaka punkter där

jag icke känner mig öfvertygad, att Böök har rätt i sin förklaring.

Särskildt gäller det tolkningen af åcw rika produktiviteten efter Eng-

landsresan, där problemet trots hans och Blancks utrednirigar ännu

tyckes mig dunkelt, men också några andra ställen kunna nämnas —
frågan om verkligen S:t Paulskatedralens intryck kan återllnnas i Xarva-

marschens ^Gråa gäst eller om man ur Vikingens rader om nornornas

väf »direkt hör att det under den djärfve vikingens kappa döljer sig en

ung historiker .

Men sådana tvifvelsmål i fråga om några detaljer få icke skymma
undan det faktum, att Geijerkarakteristiken i sin helhet är alldeles mäs-

terlig och otvifvelaktigt den innehållsrikaste och mest träffande som
finnes.

G. C.

Fredrika Brcmcrs href. Samlade och utgifna af Klara Johan-

sou och Ellen Kleman. Del 1,1821— 1S3S. Norstedt & Söners förlag.

Utgifvare och furlag ha hedrat Fredrika 1'remer med en verkligt

fm upj)laga af hennes här för forsla gången samlade bref. Den t:ll

9
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julen 1915 utkomna delen utgör en mäktig volym på VIII + 566 oktnv-
sidor i slort format. Allmanfattllga brefsamlingar af skönlitterära bref-

skrifvare utgifvas hos oss inte sällan af dilettanter, 'som af okunnighet
begå störande misstag och i öfverdrifven vänlighet bifoga alldeles onö-
diga : upplysande noter — i ersättning för de önskvärda, som saknas.

Här föreligger en bretupplaga af vetenskapligt snitt. Den filologiska

noggrannheten i atcrgifvandet har ej tillåtit något skylande af Fredrikas

skröpliga ortograti och ännu skröpligare kommatering. Om detta just

ej innebär nägon omedelbar njutning för läsaren, så erbjuder noternas
kvalitet en desto större.

Afven obetydliga personers uppteckningar och bref ha för vår

tids historiska uppfattning intresse, då de ge pålitliga stoftliga upplys-'

ningar och afspcgla en tidskarakteristisk miljö. Detta slags intresse

ha Fredrika Brcmers l)ref i rätt hög grad, icke först sedan Imn blifNit

författarina och kommit i beröring med framstående kulturpersonlig-

heter, utan redan då Bremerska familjen i egna vagnar kuskade om-
kring på kontinenten, alltid upp-^ökande de förnämsta hotellen som en

»turistande lordlamilj'. Hufvudintresset samlar sig dock kring henne
sjäif ocii hennes egen af det hiir hoj'bragta l)ret"materialet bcl\sta ut-

veckling.

Intellektuellt framstår F^redrika i brefven med den ojämnhet, som
missförhållandet mellan anlag och utbildning framkallade. Hon är

filosofiskt forskande och filosofiskt olärd. Hon har djärft spekulativa

tankar om motsatsernas betingande af hvarandra, som hon i okunnig-

het om Hegel och misstro till sig själf kommer skyggt fram med.

I ett bref till Erinkman leker hennes fantasi fram en helt Ander-

sensk sagobit. Här ställer undertecknad ett starkt frågetecken tor den

angifna dateringen. Dikheten med H. C. Andersen är så påfallande,

att det vore mer än märkligt, om Fredrika, hvars stil detta eljest inte

år, »imiterade» honom pa förhand. Att Fredrika däremot som sam-

Juillstänkarc rättare förtjänar kallas den liberale Grijers forr^aiixare

än hans lärjunge är t\dligt. Här är kronologien klar.

Utgifvarnas noter äro samlade i bokens slut under titeln :.annrärk-

ningar?. De innehålla faktiska notiser af det slag, som dvlika noter

bruka ge, tncn dessutom mycket mer. Här fastställes t. ex. ej blott

identiteten af i brefven omnämnda personer, med behötliga upplysningar,

utan ätVen af i brefven omnämnda böcker, hvarigenom man lär känna,

hvilka bokråd en filosof och teolog af Böklins typ, med element från

både romantik och hegelianism, gaf sin lärjunge. Ibland blir anmärk-

ningen;» en hel liten fullrundatl person- eller kulturbild, starkt koncen-

trerad och skarpt belyst. Ibland ges blott i några få suggestiva ord

glimtar af sädana bilder.

För dessa innehållsrika »anmärkningar» ha begagnats, utom svensk

och utländsk memoarlitteralur. äfven opublicerade handskrifter, bl. a.

en packe nyfunna anteckningar af Fredrika Bremer.

F^örstörandet och försvinnandet af en del bref,- som tidigare pu-

blicerats efter en äldre tids anspråkslösa äkthetsfordringar, har nödgat

utgifvarna att i en brel"upr)laga af den nu föreliggandes valör upptaga

äfven skrifvelser, hvilka i sin enda nu föreliggande form »efter nutidens
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begrepp» måste kallas -.apokryfiskaj-, som det heter i företalet. Ut-
trycket användes om de i Charlotte Dremers, några ar efter ]>edrikas
död, utgifven bok om henne, pul)licerade brefvem. »De äro nämligen
familjepietetsfullt redigerade af justiticrädat Quiding efter ]S5o-ialcts

editionsprinciper och hans eget stilideal.: Dessa och öfriga icke direkt

efter originalet atergifna bref ha genom användande af mindre stilsort

markerats som andrahands.

Brefraden öppnas med den till kusinen Agalhe Wrede sig vändan-
de resehandl)oken från {icn stora familjeresan på kontinenten 1821.

Den visar den unga flickan som familjemedlem, men också som spi-

rande individualitet: än hvardagsrealistisk, än småsentimental, än för-

numstigt bedömande sin egen senumentalitet.

Duckan i kännedomen om detaljer och kronologi för Fredrika

Bremers lif och psykologiska utveckling under perioden mellan hem-
komsten från utlandsresan och publicerandei af de första »Teckningar-

ne3> står ej att lUfylla. Det mesta af materialet här är — utom Fre-

drikas återblickar i senare bref och den till Eökiin liimnade själfbio-

grafien — just de bref till Charlotte och de dagboksutdrag, som under-

gått justiticrådct (Juidings behandling. Af ett nypubliceradt familje-

konventionellt bref, af utg. dateradt till 1824, har man ingen hjälp,

och det backfischaktigt ötVersvallandc brefvet till Louise Lcuhusen frän

1S26 ställer fortfarande — jämfördt med Fiedrikas och Charlottes an-

tydningar eljest — kronologiskt psykologiska gåtor. Fn reell tillökning

i insikt medföra däremot brefven till baron Leuhusen 1 83 0-31, både

personpsykologiskt och lilterärpsykologiskt — släkttyket mellan dessa

bref och 5'Familjen H» är omisskännligt. Likaså äro skrifvelserna till

I
Frances Lewin mycket betydelsefulla och upplysande.

[

Det enda autentiska brefvet till lUinkman låter ana afståndet mel-

I

lan Esseides redaktion af bretVcn till Brinkman och originalen.

I

Den omfattande korrespondensen med Böklin kände man förut

endast genom intressanta utdrag i Adlcrsparre-Leijonhufvudska biogra-'

fien. Här far nian — med några få undantag i några af brel"samlingens

ägare undanhålla brefpartier och bref rörande den erotiska krisen i

I förhållandel mellan Böklin ocl; iVedrika — alla Fredrikas bref till den

i man, hvars betytlelse for hennes intelliiktuella och religiösa utveckling

f
hennes tacksamma hjärta satte så högt. En mängd af dem äro oda-

f terade men ha af utgifvarna bragts i en plausibel ordningsföljd och

[ approximativt daterats.

[
Om brefs värde och företrätle som psykologisk kunskapskälla i

I
det hela är, att man i dem kan möta mer omedelbar verklighet än i

I det skrifna ord, där verkligheten omklädts af fantasi eller generaliserats

till fri reflexion, ha Fredrika Bremers bref i särdeles hög grad brefvets

företräden. Hon är alltid sann, styr aldrig ut sig, och hon lefver starkt

i ögonl)l!cket.

Pä sätt och vis är Fredrika Bremcr rörande enkel och lättfattlig,

men på samma gång erbjuder hon för traditionell psykologi rätt svär-

'lösta gåtor. Inte minst hennes intellektualitet erbjuder sådana: barnslig

hjäli)loshet och mäktig intellektuell drift, osjälfständighet och själfstän-
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dighet tätt invid hvarandra — det på en gång rädda och jublande i

hennes andes vingslag.

Brefven ge framför allt henne själf, mCn det finns i dem o<:ksa

några verkliga skatter af lefvande personkarakteristik. Fredrikas i)or-

iräU med i^ennan af Franzén, Wallin, Geijer äro mästerliga och utan

motstycke i andras beskrifning af dessa berömda samtida.

Bland adressaterna till brefven aro Atterbom och Geijer, H. C.

Andersen, Bottiger och G. H. Mellin. hvars dikt »Diotimas syn^ såsom

det i ^anmärkningars meddelas, första gången offentliggjorts i Alton

-

bladet 1831 som en hyllning ät Fredrika Bremer.

Hihna Borelius.

Svenska Sjöhjältar VII: 2, Flottan och Ryska kriget 1788—

1790. Otto Henrik Nordenskjöld af Arnold Munthe.

Sedan många år tillbaka utgör »Svenska Sjöhjältar» etf af de vär-

defullaste tillskotten uti bokmarknadens julflod. Den här föreliggande

delen hvilken hufvudsakligast handlar om försi)elet af intrigen och nriss-

Röje till Anjalaförbundct, utgör en direkt fortsättning pa den föregå-

ende, hvilken slutade med skildringeit af det oafgjorda, ehuru ej all-

deles betydelselösa slaget vid Flogland den 17 juli 178S. Den yttcdigt

lättsinniga och äfventyriiga plan — om man öfver hufvud kan tala om

någon Verklig plan — som Gustaf III lagt till grund för det rvska

kriget, hade redan från början måst kastas öfver ända, och otormagan

hot högsta ledningen att kunna uppgöra och bringa till utförande en

fälttägsplan, stödd" på fakta med krigets allvar för ögonen, åstadkom

allmän' villervalla och tände gnistan till den ilamma af missnöje, som

allt sedan krigets början pyrt inom vida kretsar på såväl örlogsflottan

som inom armen.
1 r 1

Författaren blottar obarmhärtigt, hur den kungliga svenska atund-

sjukan och själfsvåldet bland de högre samhällsklasserna vid brist pa

en kraftigt men rättradande ledande hand icke allenast omintetgjorde

alla möjlfgheter till en samlad offensiv krigsföring, hvilket eljest helt

säkert med goda utsikter kunnat äga rum, utan äfven bragte landet

till ett svnnerligcn fadigt läge.

Skildringen om flottans hemsegling till Kadskrona den 20—27

november 17S8 uppvisar en verklig sjömansbragd, som icke gar att

utföra utan gedigna kunskaper i sjömanskap, men sa var det också

fla^crkaptenen, den efter slaget \k\ Högland till konteramiral befordrat.c

Ot?o Nordenskjöld, som ledde färden — 1 hertig Carls namn.

Ett särskilt kapitel är ägnadt åt Per Lflhehorn, som visar hur

långt en tilltagseu oförskämdhet kan komma, då själfsvåldet och egcn-

nyttan sitta i högsätet.
• ,- ,

,

Delens sista kapitel handlar om den stora farsoten 1 Karlskrona

under aren 178S— 17S9. Man får här en inblick uti de rent uppro-

rande ohygieniska förhållanden, under hvilka de goda karlskronaborna

lefde. Karlskrona far det omdömet, att staden stod 1 flera afseenden

efter andra städer — ett omdöme som kanske ännu 1 dag icke saknar

sitt berättigande.





Med största intresse emotses den utlofvadc fortsättningen af skild-

ringen af detta ansvarslöst i)örjade och kraftlöst och ilki utförda kri!,^

A. M.

Garl Gustaf Tessins dairboJi 1^48—7752 utgifven af Sigrid

Leijonhufvud, Stockhohn. V. A. Norstedt 191 5. 300 numrerade exem-
pkar. Stor oktav, 28 kr.

Af de 29 folianterna och 2 portf., hvilka, förvarade ]xi Åkerö,
utgöra Carl Gustaf Tessins dagbok, hans »Recreationes Äkeröenses% ha
endast jämförelsevis få utdrag varit tillgängliga i tryck — »Tessin och
Tessinia • i en upjilaga trän 181 9, dagboken af är 1757 (eller första

bandet i serien) samt hans skönlitterära alster, utgifna i SS 2 -83. Man
visste dock att Äkerödagboken därnied icke var fullständig, ty i Fredrik

Sparres excerptsamling ur dessa dagböcker — 5 buntar i Riksarkivet —
finnas citat ur en ännu äldre dagbok, som numera icke längre fiims

på Åkerö och ansågs förkommen. Genom en lycklig tillfällighet har

emellertid Kungl. liiblioteket nu lyckats komrna öfver just den del,

ur hviiken nyss nämnda citat äro tagna. Det är denna volym som
Sigrid Leijonhufvud utgif\it.

Hvad inneliåller boken? Tessin själf liknar sin dagbok vid en

»Skräplåda, hvaräst man inkastar alt Invad för handen komnier;. Detta

påminner om Daniel Tilas' förord till Sokneskrifvare», som han kallar

sin »Skräpkista'. Karakteristiken är träffande, bara man ville ud)yta

ordet skräp mot ett mera passande. Där upjie på Skansen uppmanas
man att i stora korgar kasta »papper och annat skräpa, men annars

jämnställer man numera icke dessa ting. Man har lärt sig att taga

vara i>å gamla papper. Det var nu också C. G. Tessins mening, ty

han har otvetydigt önskat att en bearbetning af hans dagböcker skulle

företagas. Själf har han ej hunnit med det: »La nuit me surprcndra

avant d'avoir redige mes memoires' , utan han öfverlät arbetet ät sin

fosterson Fredrik Sparre. Aktningsvärda försök i den riktningen ha

af denne gjorts — ofvan nämndes hans utdrag (1'essinska samlingen

i Riksarkivet), :men längre än till detta förberedande ämne har Fredrik

Sparre ej kommit», skrifver utg. och tillägger, :det memoarverk som
föresväfvade herren till Åkerö, när han satt lutad öfver sin dagbok,

skulle aldrig se dagen». FLir har utg. tyvärr förbisett en voI\m på

Kungl. Biblioteket som just innehåller konceptanteckningar till Tessins

memoarer. }5cklagligtvis är det icke mycket som Sparre hunnit skrifva

ner, ej heller är folianten märklig i annat afseende än som prov efter

hvilket planen för det hela och arten af Sparres bearbetning af dag-

boken kan bedömas.
Man känner att Sigrid Leijonhufvud vid utgifningen af denna dag-

bok i grund behärskat sitt ämne — den eljest ingalunda lättlästa texten

har väsentligen vunnit i njutbarhet genom en instruktiv inledning och

förträffliga kommentarer — och man anar att hennes Tessinstudier icke

skola afstanna med denna publikation. Det hela ter sig nästan som

ett välkommet löfie om en länge saknad Tessinmonograii.

C. Af. S.
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Svensha Riksarkivet 161S—1S37 af Severin Bergh. Stock-

holm 1916. XVII, 46S sid. + II pl. S:o.

I riksarkivets meddelanden sluter sig nu en skildring af dess egen

historia till de för alla personhlstoriskt intresserade välbekanta arbetena

om bergs- och kommerskollegicrna. Liksom^ dessa ägnar det (i kaji.

I III) "åt organisation och personal den ingående utredning, som är

förutsättningen för att man skall kunna intränga i ett ämbetsverks för-

rättningar. Men det faller af sig sjäf. att en arkivhistoria ej stannar

vid denna mera yttre och formella sida af ämbetsverkets lif utan skänker

ett hufvudsakligt intresse äfven at arkivvården och samlingarna. Tvenne

innehållsrika kapitel (IV och V), afgränsade från hvarandra genom

olycksåret 1697, ägnas åt riksarkivets lokaler samt arkivaliernas

ordnande och uppst!dlning. Härtill komma sjätte kapidet om sam-

lingarnas tillökning och l^rminskning, samt — hvad som tyvärr ej

alltid saknar ett 'intimt samband med det sistnämnda — län af ar-

kivalier och det åttomic oni deras användning for auskuUanters utbdd-

ning och oniciella historic.krifvnres och enskildas forskningar. I det

sjunde kapitlet lämnas upplysningar om arkivaliernas inbindning; där-

jämte behandlas den betungande befattning med arkivexemplaren at

det svenska boktrvcket samt årstrycket och författningssamhngen m. m.,

som distraherat verkets ändå otillräckliga personal från det egentliga

arkivarbetet.

Hvad som måste tränga sig på hvarje uppmärksam läsare at ar-

kivarien Bcr^hs bok är det ofantliga forskningsarbete, som ligger bakom

framställningen. Den hvilar i alla väscndiga delar pa primärmaterial

och merendels förut obearbetadt sådant, ty såsom arkivhistoria ar den 1

vidsträckt grad ett banbrytande verk, som gcnomi)löjer förut knappast

behandlade" områden. Det behöfver ej betonas, h\ ilket värde en sådan

öfversikt äo-er för hvar och en, som vill i historiskt eller praktiskt syfte

använda riksarkivels samlingar. Alla ordnings- och restaurenngsarl)eten

till trots blir dock en ingående kännedom om papperens historia at

väsenlia vikt för den, som vill från gTunden Ihma sig till rätta 1 ett

arkiv, \vilket genomgått så många vidriga öden som det svenska.

Arbctefs betydelse för vår förvaltningshistoria beror ej blott pa dess

uttömmande redogörelse för arkivets egen organisation; man möter

däri äfven samma förtrogenhet med kansliets arbetssätt ofver hutyud.

som göra författarens små, kanske ej tillräckligt uppmärksammade otNxr-

sikter" öfver riksdagsprotokollen och diarierna 1 riksarkivets meddelanden

till den bästa vägledning, vi äga, vid forskningar i de svenska regerings-

akterna Att till slut denna skildring af riksarkivets oden ar ett bidrag

till vår lärdomshistoria af största vikt i mer än ett avseende, laller at

s\cr siälf. Men det är ej endast en nyttig bok, den är afven 1
hog

grlid. underhållande, om man öfver hufvud har sinne for gamla pappers

öden och hvad de återspegla af växlingarna i pietet tör dem som ga t

förut och hvad vi äL;a kvar af deras lif, af skiltningarna ,
statslitvets

och kulturens behof. b.n axj-lockning ur det rika innehållet kan kanske

ge nåc^ra hufvudpunkter af forskningsresultatet.

De juridiskt eller folkrättsligt forbindande eller eljest for ratts .li-

standet konstituerande akterna såsom traktater, ägrgrde- och famJje-
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rättshandlingar, domar, originalförordningar och mötesbeslut af olika

art ha naturligtvis alliid varit föremal för en synn&rlig omvårdnad, och
särskilda urkundsarkiv eller urkuntlsserier bildas därför så godi som
själffallct, så snart en ordnad förvaltning uppväxer. När efter för-

lusterna under unionstiden och 1525 års brand arkivalier åter började
samlas i det svenska kansliet, uppstod äfven där en serie af dylika

^.förnäinUga ha!uHbi}:^ixr, som den tekniska termen här lydde. Man
kunde ej undgå att hålla en viss reda på dessa akter — till slut an-

skaftades ett särskildt skåp, det s. k. »gröna skåpet», för deras för-

varing — , men da man på så sätt fick en samling, som kunde öfver-

blickas, motstod man ej frestelsen att i denna inblanda allehanda aktu-

ella handlingar af annan art, såsom koncept, koj^ior och inkomna bref,

som man ville ha till hands. Jämte de >/förnämliga handlingarnai» var

tydligtvis /('^istraturcf eller de i följd skrifna kojåorna af utgångna
bref ögonstenen i det svenska kansliet. Den stora niängden af iii-

komiiiande skrifvcher och koncept buntades i : knippors och stoppa-

des undan i de »kistor, skrin, askar, tunnor, tinor, byltor och säckar:,

man helst använde som förvaringsrum för att underlätta transporten af

arkivalicrna vid i5oo-talshof\-ets flyttningar, och däi blefvo de bort-

glömda och oåtkomliga, sedan ärendena afgjorls. Det fanns emellertid

en grui)p af handlingar, som under i5oo-tak-t längre än andra be-

varade sin aktualitet, nämligen kyrkornas ock klostrens arkivalier —
lika oumbärliga, ^are sig det gällde att utreda alla de trassliga jord-

frågor, den kyrkliga reduktionen efterlämnat, eller att åt sin släkt vindi-

cera en läng och lysande ätteledning, och dessa handlingar bragtes

också i en ordning, som motsvarade deras trägna begagnande. Härtill

bidrog, att en och samma tjänsteman, den bekaiitc Rasmus Ludvigsson.

själf si-iccialist på forslniingar af nyss antydda an, under ett halfsekel

hade samlingen om hand. På så sätt kommo -Rasmus Ludvigssons

handlingar: att utgöra en Ijegränsad samling, skild frän de arkivalier,

som framgingo ur det 'dagliga förvaltningsarbetet. Men de intressen,

som gjort dessa gamla bref så aktuella, hade berott af särskilda tids-

omständigheter, och då de slutade att göra sig gällande, blefvo >Ras-

mus Ludvigssons handlingar? — eller :iriksens gamla archivunr^ som man
i stället började säga — föga bättre än en oortlnad sump, till dess anti-

kvariernas forskningar gåfvo dem nytt lif och de slutligen under 1600-

talets senare hä!t't till större delen öfverlämnades till antikvitetskollegier.

Bland kansliets akter fortfor förvirringen. Det talades visserligen

åtskilligt om saken, men intet effektivt blef åtgjordt. Lokalförhållan-

dena voro drastiska; hvad som därom berättas är ofta häpnadsväckande

och ger pä samrna gång intressanta upplysningar om det gamla slottet.

Bortser man från fukt, takdropp och eldtara, var det splittring — f. ö.

ej endast inom slottet i Stockholm utan äfven på olika slott — och

ständiga omflyttningar, som gjorde en ordnad arkivvård otänkbar.

Bättre blef det under 1600-talcts första årtionden och drägligt efter ny-

byggnaden på 1640-talet, ehuru utrymmet var knappt och ingalunda

lämnades oantastadt. Fast arkivpersonal tick man, da riksarkivet or-

ganiserades i)å grundvalen af 16 18 års kansliordning, och därmed var

ändtligen möjligheten för en konstant omsorg om arkivalicrna gitVen.
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Grunden lades af den förste chefen eller arkivsekr,eteraren, Peder Måns-
son Utter, hvilken bl. a. fastslog de principer, som blefvo gällande för

arkivets ordnande. Hvarje regents handlingar skulle utgöra en grupp
för sig, som skulle ordnas i vissa afdelningar och inom dessa strängt

kronologiskt; register och förteckningar borde upprättas. Peder Mans-
son bortrycktes redan 1623 af pesten, och hans närmaste efterföljare

kommo egentligen ej längre an till att någotsånär tillämpa hans prin-

ciper på de r.förnämliga handlingarna . Först med Erik Larsson Ru-
nell, adlad Palmskiuld, inträdde på 1630-talet i arkivets tiänst en man,
som hade en energi nog att — under en 55-årig tjänstetid — verkligen

genomföra dem: tack vare honom blef arkivet ordnadt och för-

tecknadt. Början gjordes med serierna af 'farfiiii/ili^i^^a hatuUini^ar^

som nu fullständigt skildes frän inlilandade papper af andra slag och
förtecknades, dels kronologiskt (signum ER), dels under realrubriker

(signum ELR); ännu fullt användbara sådana förteckningar finnas kvar.

Betriiffande rcgistratnrcn var det egentliga bekymret att verkligen få

koncepterna ordentligt afskrifna, och äfven riksarkivet betungades med
detta, verket mindre vidkommande arbete. Hvad som däremot till-

hörde dess uppgift vnr upprättandet af register till registraturen, och
äfven i detta afseende utfördes ett arbete af bestäende värde; man
gjorde dels register till flera årgångar med realrubriker ( titular-register^'),

dels alfabetiska dylika till hvarje årgång, sedermera oegentligt kallade

^diarier:, bada slagen oumbärliga än i dag. Nu kom ordningen äfven till

koncepten och den stora mängden af inkomna JianiUingar^ som fått

ligga orörda i kistor, fat och tunnor i olämpliga lokaler och som också

ibland gåfvo en besvärlig stank' itVån sig, när man började röra i

dem. Hvad koncepten beträftar, var den kronologiska ordningen för

dem gifven redan på tlen grund, att de tjänade som förlägg vid re-

gistraturskrifningen; i dennas storartade utveckling i det svenska kansliet

har man i förl)igående sagdt säkerligen att söka förklaringen till att vi

ej fått de i mänga utländska arkiv vanliga dossieerna af samtliga ett

visst ärende berörande koncept och ingångna skrifvelser. P'ör den

stora mängden af inkomna handlingar voro naturligtvis rätt många
underafdclningar nödvändiga och gåfvo sig i det stora hela själf, i det

handlingarna ordnades efter afsändare (exemi)e]vis ämbetsverken), ur-

sprungsorten (danska, ryska, polska o. s. v.) eller en kombination af

båda (svenska och finska prästerskapet, städer, allmoge o. s. v.). Att

genomgående åstadkomma förteckningar öfver de inkomna skrifvelserna,

motsvarande dem, som upprättats öfver de förnämliga handlingarna ,

alltså upptagande hvarje aktstycke för sig, var knappast att tänka på

och har ej heller försökts. Öfver enstaka viktigare grupjier finnas där-

emot dylika; eljest sökte man orientera sig genom extrakter af intres-

santare
'

i)a]^I)er. Ett fursuk att få en öfverblick öfver hela Sveriges

utrikespolitik från Gustaf I genonr extrakter ur alla kansliets och riks-

arkivets samlingar igångsattes pa 1600-talet, efter Runells tid, men blef

aldrig geuomfördt. Till slut må nämnas, att kopieböcker öfver viktigare

handlingar i rätt stort antal upplades. Kronan på verket var de

öfversiktsförteckningar (signum EL), som vid olika tidpunkter upprättades

och som — sedan det lyckats arkivarien Bergh att bestämma deras
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inbördes förhållande — gjort det möjligt att steg för steg följa det
storartade arbete, hvars konturer här angifvits. Om värdet af den Runell-
ska periodens verk vittnar det kanske bäst, att handlingarnas uppställ-

ning vid den stora slottsbranden 1697 i detalj kunnat angifvas.

Detta är ett resultat af största värde äfven därför, att det ger ett

tillfälle att närmare bestämma de förluster, som då drabbade arkivet

och som af arkivaricn Bergh uppskattas till två tredjedelar af beståndet.
Elden spred sig från taket, som först itändes, nedåt. Då arkivets

lokaler voro fördelade på två våningar, blef det förnämligast i den
öfre, som innehöll samlingarna t. o. m. 1654, som elden härjade.

Lyckligtvis hade man sinnesnärvaro nog att i hufvudsak rädda råds-

protokollen och registraturen, särskildt de svenska, hvarigenom de svåra

förlusterna bland koncepten och de ^förnämliga handlingarna-) blefvo

mindre ödesdigra, än de eljes skulle ha varit; hvad de ;>förnämliga

handlingarna» beträffar, äro äfven de noggranna Runelllska förtecknin-

garna af en ovärderlig nytta, hvarom t. ex. en bläddring i femte delen

af Sverges traktater lämnar de mest ojäfaktiga bevis. Så mycket för-

därfligare blefvo härjningarna bland de inkomna skrivelserna. Inilka aldrig

kunnat repareras, om följderna än i någon mån kunnat lindras genom
ämbetsverks och enskildas arkiv.

Det var emellertid icke blott förlusterna i aktbeståndet, man hade

att beklaga, det var äfven frukterna af tre fjärdedels sekels ordnings-

arbete, som omintetgjorts. ]'rån denna olycka återhämtade sig riksar-

kivet i verkligheten aldrig under det tidsskifle, arkivarien iJerghs fram-

ställning omfattar. Arbetet med nyordnandet började genast — f. ö.

stördt af den olycksaliga episoden med flyttningen till Örebro, då skutan

med riksens r/omistliga liandlingar» halffylld af vatten måste sättas på
grund i Hjälmaren — och man fastslog äfven en ny, än i dag fullföljd

princip för ordnandet, i det man lät de olika serierna i fuljd sträcka

sig igenom hela arkivbeståndet och alltsä uppgaf indelningen efter

regenter. Lika långt soni 1697 hade man emellertid ej kommit på
1830-talet; buntar med ^miscellanea. som framdeles skola genomses

och ordnas» lägo ännu kvar så, som de lagts undnn vid grofordnandet

efter slottsbranden, och de stora accessionerna frän kansliet hade man
ej lyckats bemästra. Orsaken härtill var i ftirsta hand lokalförhållan-

dena, som både i fråga om splittring och olämplighct till en början

blifvit ungefär lika orimliga som före 1600-talets reform|)eriod och äfven

sedan man fatt utrymmen i det nya slottet voro oilrägliga genom den

svåra fukten; härtill kom, att personalen var otillräcklig och illa atlönad.

Men det fanns nog äfven andra orsaker. Under 1600-talet hade arkivet

haft att tjäna en sällsynt initiativkraftig förvaltnings och en vidtförgrenad

diplomatis bchof af upplysning; därjämte hade storpolitiken framkallat

en storslagen jnibiicisiik, kulminerande i arbeten sådana som Chemnitz'

och Put"endorfl's, En motsvarande aktualitet skänkte hvarken den

följande jtcriodens samlareintressen eller rättsväsendets och den inre

reform- och näringspolitikens behof af tillgång till äldre hand-

lingar, ehuru bada dessa riktningar ]>d ett lysande säit äro represen-

terade bland riksarkivets chefer med k^lias Palmskiöld och A. A. von

Stiernman. Och 'Å\\cn dessa intressen donmade i viss mån bort. Im-
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pulsen till en förnyad lifligare verksamhet kom^ från den historiska

vetenskapen. Det iir helt visst ingen tillfällighet,. att det nya uppsvino-et

i riksarkivets historia sammanfaller med den tid, som inledde ett

systematiskt studium af det otryckta källmaterialet. Det första för.sokcl att

låta vetenskapen ta ledningen af arkivarbetet, J. G. Liljegrens utti.imniu'''-

till arkivsekreterare, bar emellertid mindre frukt för detta än för historie-

forskningen. Det var först Hans järta, som förmådde ingjuta den nva
andan i siälfva ämbetsförrättningarna och därmed inledde den löljande
reformperioden, utmärkt af en fortskridande utveckling af de sedan dess
strängt fasthållna vetenskapliga synpunkterna från mera historistrande i

trängre bemärkelse till allmänt förvaltningsvetenskapliga. Om denna
nya anda och dess resultat kan emellertid arkivarien IJerghs arbete på
grund af den valda tidsbegränsningen ej lämna några "vittnesbörd —
annat an genom sig själf.

Ur speciellt personhistorisk syn]uinkt är det naturligtvis i främsta

rimimct det tred.je kapitlets ])ersonförteckningar och biografiska upp-
gifter, man fäster sig vid. l"ill de rikhaltiga och noggranna lefnadsdata,

som i största utsträckning hvila på ]jrimäruppgifter, har förf. lagt

särskildt för arkivsckreterarna omfattande anteckningar, belysande be-

fordringar, tjänstgöring, ekonomiska förhållanden och litterär verksam-
het: afven målande personliga drag meddelas gärna. Det är en roande
och underhållande läsning, och denna })ersonliga bakgruncl bidrager

därjämte i hög grad till att ge lif och konkretion at förvaltningshistorien.

Bland den stora mängden af uppgifter i arbetet anträffas äfven i öfrigt

synnerligen mycket af personhistoriskt intresse. I det andra kapitlet

finner män bl. a. atlöningslängder för så godt som hela verkets tillvaro,

hvilka säkerligen kostat förf. ett betydande arbete. En ganska konkret

föreställning om lönernas värde för innehafvaren får man genom den
af förf. använda metoden att jämföra ])roportionen mellan lönerna för

tjänstemän af olika grader med motsvarande proportioner i våra dagar.

Det var ett bekymmersamt kapitel både ]^å grund af särskildt de lägre

gradernas otillräckliga lönesatser oc!i den oregelbundna utbetalningen.

»Många kunde helt enkelt icke reda sig.» — Till slut bör kanske i

detta sammanliang framhållas det sjätte kapitlets lista på extra ordinarie

accessioner, som länmar upi»lysning om åtskilliga personers skriftliga

kvadåtenskap; riksarkivets viktigaste förvärf i detta afseende falla dock

ej inom den j^eriod, arbetet behandlar.

B. BoctJilus.
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//• VilJcniin. FrlJietstidfns riddcir/ius. Några bidrag till dess
karakteristik. Med portratt af frihetstidens samtliga landtinarskalkar.

Stockholm, Hugo GeL)crs förlag.

Detta arbete, som är en gradualafhandling, afser att belysa frihets-

tidens riksdagsfejder inom riddarhuset. Förf. låter oss har se lågadelns
kamp rnot den högre byråkratien och de gamla stormanssläkterna samt
de försök, som tid efter annan gjordes för att afhjälpa de missbruk,

med hvilka adelns representationsskick var behät"tadt, särskildt <\t:\\ be-

kanta fullmaktshandeln, samt sträfvandena efter att genom ändrade be-

stämmelser rörande landtmarskalksvalet kunna bekämpa det växande
Partiväsendet. I ett slutkai)itel om ; introduktion och adelsskap» \isar

förf., huru den svenska adeln, i den män som det gamla ståndssam-
hället undergick en förändring i demokratisk riktning, inriktade sina

sträfvanden på att uiidgä det öde, som den si)anska och polska adeln

tidigare undergått, och som gjort, att desamma kommo att främst

kännetecknas af tvcnne egenskaper, talrikhet och fattigdom.

Det är gifvet, alt ett arbete med ett så omfattande ämne måste

innehålla mycket af pcrsonhistoriskt intresse och att åtskilliga förut

okända smådrag rörande ailelns historia här framkonmiit.

Boken, som ger ett gediget och ])alitligt intryck, får ett ökadt

värde genom den fallständiga samlingen af 1'rihetstidens landtmarskalks-

porträtter, från Per Ribbing, landtmarskalk 17 19, till Anders _ Gabriel

Lcijonhufvud, som beklädde samma ämbete 1771— 1772. Dessa por-

trätter äro som bekant till allra största delen af L. Pasch il. y. och

afbildningarna af desamma ställda till förf:s förfogande af den fram-

stående kännaren af vår målarkonst under 1700-talet. d:r Sixten Ström-

bom. Den stora ftirändring, som 1 700-talet så småningom genomgick,

framlyser också i dessa landtmarskalkars olika fysionomier. Arvid

Ijernhard Horn och Sven Lagerberg hafva åtskilligt kvar af det karo-

linska tidchvarfvets stränga kraftfullhet, men redan Charles Emil Le-

wenhaupt, som dock varit löjtnant vid Lifskvadronen, denna trupp,

som. utgjorde en fortsättning af Karl XII:s berömda drabantkår, företer

so)n landtmarskr.lk den tyi)iske i 700-talsmannens yttre. Med Karl Gustaf

Tessin framträder en och annan elegantare, mera förfinad, men mindre

kraftfull typ, väl representerad af senare marskalkar, däribland Axel

Fredrik von Fersen och Ture Gustav Rudbeck. Värdefultt är att äga

dessa förträftliga i)orträtt från en märklig tid i Sveriges historia samlade

i en volvm.
O. K—a.

Hugo Waclliuicisfcf. Antccknins^dr och brcf från Karl Jo-

hansiidni. Ur landshofdingen grefve Hans \Vachtmeister i\^\\ äldres

papper. Sthlm. Norstedt & Söner 319 sidor, pris häftad 5 kr., inb.

6 kr. 50 öre.

Mot den gustavianska tidens rikedom ])å memoarlitteratur kontraste-

rar som bekant den närmast efterföljande mansåldern. l'".n ny tid hade
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kommu, som ej ägde sinne för en själfbespcgling sådan som 1700-
talet?;. Skildringarna ur den svenska aristokralieiislif under iSoo-talcts
för.sta decennier äro därför ej alltför talrika. En lucka i den person-
historiska litteraturen fylles därför af det arbete, hvars titel läses här
ofvan, och just dess egenskap af att vara ett sannnandrag ur en brcf-
sarnling, som aldrig varit afsedd för offentligheten och som till hälften

har karaktären af en dagbok, gör att skildringen far ett ännu större

värde.

Erefskrifvaren grcfve Plans Wachtmeister var fötld i 793, förlora<le

vid sex års ålder sin mor och 1807 sin far. Aret diirpå blef han
vid sin farmors, Milla Ikita TroUes död fideikommissarie till Johanm's-
hus. Efter juridiska studier och tjänstgöring i ämbetsverk och härads-

rätter, blef han ledamot af Svea hofrätt, därefter revisionssekreterare

och 1S23 landshöfding i bilekinge. Ar 1S25 gifte han sig med Agalhe
Wrede, men liade ej varit gift mer än i två år, da han vid endast 34
års ålder afled.

Mottagaren af breiVeu är ev. i vår historia mera känd man, den
föregåendes kusin, excellensen grefve Hans Ciabriel Trolle-Wachtmeister,

som på Årup och Trolle- Ljungby emultog dessa skildringar frän lifvet

i hufvudstaden och vid hofvet.

iJrefsamlingen inledes med en fuljd af skrifvelser från Paris 1S18
— 1819. ^^^ 'J"å5 ii'»^'^'"') '"licd W:s ställning och relati(jner kunde beräkna

att ganska väl emottagas i konungariket Erankrikes htifvudstad, där

Sveriges drottning Desideria ännu bodde kvar och i sitt vackra hotell

vänligt emottog distingerade resande svenskar. W, >gjorde sin cour.>

för drottningens systerdotter, mademoiselle de Villeneuve, och emottogs

med mycken välvilja af den nyutnämnde svenske ministern grefve Gustaf

Löwenhjelm samt hiude dessutom till ciceron på de förnämsta restau-

rangerna och spelhusen en på dessa områden så väl bevandrad man,

som den förutvarande envoyén den kvicke och genealiske Gustaf La-

gerbielkc. Med Berzelius åhörde han föreläsningar, men tog för öfrigt

liflig del i sällskapslifvet inom den eleganta societet i Paris, där Na-

poleons förra marskalkar blandade sig med den gamla franska aristo-

krauen och högförnän\a främlingar frän hela Europa.

Af icke mindre intresse äro interiörerna från sällskapslifvet i Stock-

holm och högsta domstolen 1S21-22. Man får h;ir på nära håll

se en hel del historiskt bekanta personer, sådana som Järta, Brinkman,

o. a. Äfven personskisserna frän 1S23 års riksdag och brefvcn frän

Stockholm 1826-27 äro af intresse. Här återfnines en mängd anek-

doter om konung Carl Johan, drottning Desideria och dåvarande kron-

prinsen. Anmärkningsvärdt är det — i stort sedt fördelaktiga — om-

döme som den eljest mycket kritiske och ofta satiriske Wachtmeister

fäller om Carl Johan. Man får äfven en föreställning om den prakt,

som kungligheten den tiden vid högtidliga tillfällen utvecklade när man

läser: »Kungen uppträdde i går i lilla serafimerdräklen öfversållad al

diamanter. Du vet att han har alla sina ordnar briljanterade, och han

hade därtill en plymagerad hatt med den vackra diamantägretten med

snöre, som du känner till.

En inblick i brcfskrifvarens personlighet och i hans sedermera





bHfvande hustrus karaktär får man genom brefväxlingen dem emellan
från förlofningen 1S25. Afven från kulturhistorisk synpunkt äro dessa
brcf af värde. De gifva sålunda bl. a. en förestuflning om de säll-

skapsplikter, som den tiden ställdes på en landshöfdin^ska.
Den personhistoriska forskningen måste känna sig stå i tacksam-

hetsskuld till grefve Hugo Wachtmeistcr för den möda han gjort sig
genom sammanförande af dessa intressanta anteckningar och bref från
Carl Johanstiden.

OsK 'a Id Kuylenstknia

.

Minnen af och om Emil Kcy, utgivna och utfyllda av Ellen

Key. Del 1. Sthlm, IJonnier. 1915. Kr 7:50.

De decennier, som skilja den nuvarande tiden från 1870- och
80-talen, lia varit tillräckliga för att låta minnena från dåtidens poli-

tiska stridigheter sjunka i så godt som fullständig glömska. Det fin-

nes väl knappast mer än ett eller ann.at nanm från de näranda årens

riksdagskampanjer, som äger någon aktualitet för den nu lefvande

generationens medvetande. Den sterila negativitet, soni karaktäriserade

det härskande partiet, gör ett så frånstötande intryck att man hälst

vänder sig bort från ])erioden i dess helhet och liksom stryker ett

streck öfver allt hvad som tilldragit sig under (\tn tid, då landtmanna-

partiet behärskade vårt politiska iif. Till detta kommer äfven som en

annan och ganska tungt vägande orsak till det ringa intresset

för tiden i fråga att den ännu icke blifvit föremål lor vetenskapens

bearbetning och att källmaterialet ännu är mycket ofullständigt. Utom
de officiella i)ublikationerna har man endast att hålla sig till pressen

och den politiska aktualitetslitteraturen, hsars tillförlitlighet oita ar

tvifvelaktig och som dessutom naturligtvis alltid är mer eller mindre

direkt partifärgad. Särskildt starkt har den senare generationens om-
dömen onl de under perioden i fråga som ledare framträdande per-

sonligheterna påverkats häraf. Den som endast känner händelsernas

yttre förlopp är ju i allmänhet mera benägen för skarp och obarm-

härtig kritik än den som haft tillfälle att följa deras inre historia och

och därigenon) kunnat bilda sig en föreställning om de krafter, som

där brutit sig mot hvarandra. Bland dåtidens politiska förgrundsgestal-

ter fmnes det väl knap])ast någon, som blifvit hårdare bedömd än

den man, som skildras i föreliggande arbete. Redan af samtiden

nämndes Emil Keys namn ganska ofta med en viss bitterhet. Landt-

mannapartiets motståndare inom publiciteten, signaturerna Caius Julius

Caesar (Josef Linck) och Marcellus (Vilhelm liergstrand) angrepo honom
åtskilliga gånger i sina riksdagspolitiska skrifter med stor skärpa, och

när han efter landtmannaj^artiets nederlag och (\t\\ Posseska ministärens

fall vid 1S83 års händelserika riksdag lämnade det politiska lifvet

och öfvertog postmäslarebefattningen i Hälsingborg fick han den all-

männa opinionen i hög grad emot sig; det ansågs nämligen ytterst





132
•

i \
olämpligt att hau, som i likhet med sina meningsfränder inom landt-

mannapartiet så ifrigt talat mot oförtjänta befordringar och jiolitiska

belöningar, nu själf vid slutet af sin ]H)litiska bana emottog en befatt-

ning, for h vilken han ej meriterat sig pa annat sätt än genom sin

riksdagsmannaverksamhct. Säkerligen har han också själf känt, att

hans politiska gärning i allmänhet blifvit hårtlt Ijedömd; åtminstone
synes detta framgå af det af vemodighet och resignerad besvikenhet
genomandade bref, hvari han ger sin äldsta dotter i upjxlräg att

bearbeta hans efterlämnade anteckningar och framlägga dem for of-

fentligheten. För Ellen Key har det synts, som om tiden för en

sammanhängande skildring af hans verk nu vore inne. Af hans sam-
tida äro de tlesta, såväl vänner som motståndare, redan l)orrgangna.

och de strider, i hvilka han tog del, ha som nämndt konnnit på det

afstånd från den nu lefvande generationen alt man kan börja betrakta

dem under historiskt perspektiv. Hon har ilärför nu nr det rika ma-
terial, som stått h.enne tiil förfogande, sannnansiällt första bandet af

sin skildring af sin faders lefnad. och den andra skall enligt hennes

löfte föieligga i afskitadt ski<-k under loppet af innevarande ar.

Af den Emil Key, som man lärt känna i landtmannaparticts his-

toria, finner man emellertid icke mycket i nu föreliggaiide del av

arbetet, ty den utfylles sa godt som fullständigt af skildringar från

hans barndom och ungdom, drag ur den Keyska släktens historia och

karaktäristiker af fränder och vämier till honom själf och hans föräld-

rar. Det skulle föra oss långt att har i detalj redogöra för dessa par-

tier af arbetet; det må endast framhäfvas, att man där -finner en

mängd litligt och friskt tecknade interiörer från dåtidens hcrrgårdslif,

hvilka förläna arbetet i dess helhet en yr'[)erlig tidsstämning. Af

personhisioriskt intressanta detaljer må nämnas det förträt"tliga jiorträt-

tet af den gamle liberale riddarliusveteranen Adam Christian ]\aab,

Emil Keys styffader. Värdefulla och belysande äro äfvenledes de

meddelanden onr Stagnelius, som ntgifvarinnan lämnar i)å grundval

af sin faders Iterättelser. I öfverensstämmelse med traditionen I ram-

träder Stagnelius här som en egendomlig och af vanliga konventio-

nella hänsyn alldeles obunden företeelse, hvilken finner ett stort

nöje i att chockera sina medmänniskor sä kraftigt som möjligt.

Hans likaletles af traditionen omtalade böjelse för kraftiga stimulanlia

namnes äfven i detta sammanhang, liksom också hans tycke för

sin nnga släkting mamsell Wimmerstedt. Tydligt är, att Stagnelius'

egenheter gjort ett så lifligt intryck på dem. med hvilka han kommit

i beröring, att han redan hos sina samtida blifvit en hälft legendarisk

företeelse, sonr betraktades med en blandning af häpnad och beundran.

Ur denna svnpunkt äga Emil Keys meddelanden ett ganska afsevärdt

intresse.

I detta sammanhang må äfven antecknas det af Emil Key fällda

omdömet om Jenny Lind, med hvilken han flera gånger sammanträtYat

i det stockholmska sällskapslifvet. Han bedömer henne mindre

odeladt gynnsamt än hvad flertalet af hans samtida gjorde: det vill

synas som om han i hennes väsen funnit en dubbelhet, som i allmiin-

het ej blifitv uppmärksammad. Han ansåg henne visserligen både
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beundransvärd som konstnärinna och i flera hänseenden intagande
som människa; men han tyckte sig dessutom i hennes karaktär ha
funnit något oberäkiieligt och obestämbart, som ej, berörde honom
sympatiskt. xDe som kände henne närmare takade om, att hon kunde
vara lättrcthg och dock shigt beräknande; att hjärtats finhet fattades

eller åtminstone att hjärtats takt var ojämn. Kna gången kunde lion

vara slösande gifmild, den andra motsatsen: ena gången kunde hon
verka djupt kv-nnlig och okvinnlig den andra. Hon var en gåta att

tyda — månne framtiden kan det: C)jämn och oberäknelig, förtrol-

lande och underbar, dessa voro de ord, hennes samtida använde om
henne. •> Det kan vara lämpligt att erinra sig detta på grund af per-

sonlig bekantskap fällda omdöme, dä det är fråga om att draga ut

det faktiska innehållet ur samtidens i allmänhet ytterst panegyriska

skildringar af den stora konstnärinnan.

Bland bokens mest betydande partier får naturligtvis äfvcn räknas

det, som skildrar Emil Keys förhållande til! Emelie }Iög(iuisl. Då
de för föista gången sanuiiauträtTafle, d. v. s. på hösten år 1844,
hade åen senare redan passerat kulmen af sin sceniska bana och

börj^de allt mer och mer tydligt märka, att hennes försvagade hälso-

tillstånd i längden ej skulle tillåta henne att fortsätta sin konstnärliga

verksamhet. Trots den betydande åldersskillnaden mellan henne och

hennes unge beundrare — Emil Key var endast tjugutvå år, hon
själf däremot trettiotvå — s}'nes hem ha hyst en djuji och allvarlig

böjelse för lionom; de bref, som hon skref till honom under åren

1S45 *^'^^' 1S4Ö, tala i detta hänseende ett språk, som ej kan niiss-

förstås. Emellertid svalnade synbarligen af oss ej kända skäl förhål-

landet dem cniellan någon tid före Emelie Högciuists afresa söderut

pä sommaren 1S46. och det sista bref, som Emil Key skref till sin

väninna, bär ett tydligt vittnesbörd om att deras förbindelse var på

väg att definitivt upplösas. Som bekant vände Emelie Ilogquist aldrig

tillbaka från sin resa: i december otVannämntla år afled lion i 1'urin.

Men känslan af hvad hon \-arit lefde ständigt kvar hos Enul Key,

och ju mer åren gingo dess mer förbleknade också minnet af de

mörka punkterna i deras förbindelse, under det att de vackra och

ljusa ögonblicken franiträdiie med desto större styrka. 1 Ellen Keys

framställning kan man skönja, att Emil Key och hans hustru l)ägge

ägnat minnet af h^melie Högquist en formlig dyrkan, hvilken tagits i

arf äfven ;if deras dotter. De vackra n>innesord, med hvilka hon af-

.slutar sin skiUlring af Emil Keys och Emelie Högquists korta karleks-

saga, bilda ännu en länk i den kedja af milda och förstående om-

dömen, som fällts om denna den svenska scenens mest intagande,

mest firade och beundrade men också hastigast utblommade konst-

närinna.

Intressant och värd att uppmärksammas är framställningen af Emil

Keys hållning i den skandinaviska frågan. I likhet med så godt som

hela sin generation hade han redan tidigt berörts af de skandinaviska

idéerna, och de starka intryck, han under en resa i Danmark som-

maren 1S46 mottagit, hade ytterligare stärkt hans känsla lor den

danska saken. Särskildt litligt hade han berörts af sitt besök hos 15. S.
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Ingemann i dennes stilla hem i Sorö, hvilket han skildrar med den
mest odelade sympati. Dfi kriget brutit ut är ,1848 finna vi helt följd-
riktigt äfven Kmil Key bland de svenskar, soip taga till orda för Dan-
marks sak. Hans bidrag till tidens aktuella litteratur utgöres af en
liten broschyr med titehi Om Skandinaviens framtid, i hvilken han på-
yrkar en skandinavisk sammanslutning, dock utan att närmare intja

på hur denna skall kunna genomföras. »Huruledes denna förening
permanent skulle komma till stånd, antingen som federativ republik
eller federativ monarki under en spira, det lämna vi åt den atläfjsuarc
fraintiden att ofgöra'. Sä som läget var, dä han nedskref sin uppsats,
ansåg han att det enda, som verkligen kräfdes, vore »snar handling,
vapen oth handling;. Men med åren svalnade hans skandinaviska en-
tusiasm högst väsentligt, och inför 1S64 års tilldragelser fmna vi honom
bland skeptikerna, något som synbarligen åstadkommit en åtminstone
partiell brytning mellan honom och August Sohlman. 1 grunil och
botten stod han nog allt fortfarande kvar pä sin gamla ståndpunkt,
men den erfarenliet, han under årens lopp furvärfvat, hade lärt honom
att handskas försiktigare med realiteterna än hvad man på d'^n skan-
dina\'iska sidrm i allmäiihct gjorde. Dessutom s\iies han hava ogillat

åen danska politiken i frågon om Slesvig-Holstein. Någon närmare
kännedom om hans äsiktsväxling fmncr man emellertid icke i det

material, som Kilen Key hittills framlagt.

De sista kapitlen i den nu föreliggande delen af Keys minnen be-

handla hans giftermål med Sophie Posse, dotter till grefve Cnrl Posse

pä Ljörnö. Deras förlofningsliistoria, som skildras genom anförande
af längre utdrag ur en af Sophie Posse förd dagbok, är rik på in-

tagande detaljer; särskilt framträder dagboksförfattarinan själv som en
ovanligt vinnande natur, litet spröd i sina känslor och starkt bunden af

sin tids konventionella häns\n men likväl trots sin blyghet fullständigt

fri frän all sentimentalitet och affektation. Skildringen af förlofnings-

tiden kompletteras af en beskrifning af bröllopet, hämtad ur ett bref

från en bland Emil Kevs närmaste vänner. Carl Fiirst, hvilken var

närvarande i egenskap af marskalk. Det var ett brölloj) i äkta svensk

stil, med baler, utfärder och raiddagar atlösande hvarandra under flera

dagai och en skara, gäster, som gick långt öfver hundratalet. För-

plägnaden var naturligtvis också af läraktigaste slag; med särskilt in-

tresse berättar Fiirst, att en af dagarna före liröllopet åtgick för att

till gästernas trakterande brygga stora kvantiteter ^>punsch, liischof.

Dragon, Trafalgar med flera drycker: . — Då bröllopstestligheterna

omsider äntligen tagit slut afreste Emil Key med sin maka till Sunds-

holms gård i Tjust, hvilken han är 1847 inköpt och som nu skulle

blifva de nygiftas första hem. llär har Ellen Key infogat en skildring

af deras närmaste grannar, kapten 3.1äns Hultin och hans hustru, hvilka

bodde på Kallernäs gärd helt nära Sundsholm. ])enna skildring kan

med skäl betecknas som ett litet mästerverk i svensk kulturhistoria.

Hufvudpersonen, ka])ten Hultin, är oss för öfrigt redan tidigare känd

genom sin \y\ upi)maning af Emil Key ncdskrifna bok En gammal
knekts miimen, och om jag icke misstager mig allt för mycket är han

en bland de originella personligheter, som figurera i en af Albert





Engströms \ppersta Smålandsskildringar, Kåseri (i samlingen Genom
mina guldbågade glasögon). Ellen Key har tecknat ])aret pä Kallernas

med en så varm sympati och en så. djup känsla att man till slut känner

det nästan som hade man räknat de bägge gamla bland sina egna

barndomsvänner. Och af de prof på kapten Hultins berättarkonst,

som hon meddelar, kan man förstå, att den gamla knekten burit på

en skatt af sagor, direkt hämtade från folkets egna läpi)ar, som skulle

kunna komma våra dagars folkloristiska forskning att erfara en lillig

känsla af afund.

Som helhet betraktad utgör Ellen Keys skildring af sin fader ett

sällsynt vackert monument af pietet och släktkänsla. Dotterns varma

vördnad och beundran för sin fader förenar sig hela boken igenom

med den utmärkta författarinnans tina psykologiska blick och eminenta

framställningskonst, och man lägger boken ur handen med en lillig

förhoppning onr, att inga mellankommande omständigheter skola för-

hindra författarinnan att i öfvcrensstämmelsc med sitt löfte redan un-

der detta år föra sitt arbete till fullbordan.

O. ]]'icsrl<n-en.

Brcf Ull Henrik Reufcrdahl utgifna af Gushif Au len. Det

är en lätt gjord iakttagelse, att den historiske forskaren med förkärlek

söker sitt arbetsfält rätt långt tillbaka i tiden. Man tar helst itu med

problemen, sedan de riktigt fått ligga till .sig. Så låter det förklara sig, att

det senaste årh. i var historia — med undantag af dess första de-

cennium — endast i ringa utsträckning upptagits till behandling. Bref-

ven till Henrik Reuterdahl äro desto mera valkomna, som de utgöra

en rikligt flödande källa till kunskapen om i Soo-talets religiösa, veten-

skapliga och politiska lif.

Ur förstnämnda synyiunkt äro brefven från HärnösaiKlsbiskopen

Israel Bergman af stort intresse. Närmast gälla de det svårartade

upploppet ^'i Kautokeino (1S52), framkalladt af laestadiansk fanatism;

men vi få också en säker karakteristik af både laestadianerna och deras

andlige höfiling. "Mannen är för öfrigt en genealisk kraftnatur, skrit-

ver Bergman OV'12 1S52), joförvitelig i sitt uppförande, och som orub-

beligt följer sin öfvertygelse, men är något cynisk till sitt väsende och

röjer äfven detta i sin j^olemik'.

För kiinnedomen om särskildt Sydsveriges religiösa strömningar

äro brefven från Lund, från :den stora fakultetens» nian: Bring, Sund-

berg och Flensburg, m.ycket gitVande. Det var just i århundradets

midt, som den i vårt kyrkliga och teologiska hf djupt ingripande Svensk

kyrkotidning startade.
" Närmast ville den väl taga upp kampen mot

en — icke minst i Skåne — starkt framträngande frikyrklighet, men

dess program var vidare. Bring formulerar det i bref till Reuterdahl

så (''3 1^55): >Vi trodde, att, ehuru tidningen såsom sådan visserh.c:en

egentligast hade att sysselsätta sig med praktiska tVagor, som omedcl-

10
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bart röra våra förhallanden, den dock, enär ingen kyrklig tidskrift fin-

nes, i någon mån borde söka ersätta äfven' denna och således söka
ätven mera teoretiskt göra reda för de allmänna grundsatser, från hvilka
vi vid betraktandet af de praktiska t'rågorna vilja utgå.:'

Den alltid brännande frågan om prästbildningen får äfven sitt ka-
pitel. I ett brcf från mars 1S59 påyrkar Bring >praktiskt bibelstudium.

läsning af dei\ Svenska Biblen ur rent praktisk synpunkt) såsom :cn

förmedlingslank emellan den egentligt praktiska och den thcoretiska

cursen-'. Den direkta anledningen till förslaget synes ha varit, att »den

gode, hederlige Melin är såsom examinator till den allra yttersta grad
släpphändts.

Verkligt nöjsamma äro de bref till »ärkebiskopen^^, som behandla
kvalifikationer för teol. doktorsutnämning. Det lis;ger näeot franska

allmängiltigt i Brings rnedgifvande C^/5 1S60), att mu en gång \id ut-

delandet af theoiogisk doctorsvärdighet den stränga lärdomen icke mera
uteslutande afses>. Det är rätt komiskt att se, hur respektlöst de hög-

vördiga fäderna diskutera aspiranternas meriter. ^Jag tror», skrifwr

Thomander (^'/s 1S60), som strängare än de fleste höll på teologisk

förtjänst, att om halfva stiftets presterskap blefve })romovcradt, skulle

man icke vara nöjd-j, och Genberg i Kalmar är betänkt {)å att föreslå

en viss riksdagsprost, bl. a. för att »fägna Öländningarna», (-'/z 1860).

I allmänhet torde man hafva haft en bestämd känsla af »penuria doc-

torum virorum», hvartor riksdagsmeriter och tjänstår få en alltför stark

betoning.

Då Reuterdahl i början af året 1S55 utträdde ur ministären, blef

kyrkohistorikern L. A. Anjou hans efterträdare. R. synes de.ist"örinnan

ha rådgjort med åtskilliga vänner om lämplig ersättare. Biskop Anner-

stedt i Strängnäs kastar ("Vi-i 1854) fram nai.inen Anjou, som har

»på erfarenhet grundade insigter men är något döf» och -jsaknar prak-

tisk blick», Sundl-erg, som dock bör stå på tillväxt, samt Wensjoe, som

»ådagalagt sig ega förmåga att med duglighet och kraft sköta det han

haft om händer.^. Denne borde därför ha företräde, ehuru »Anjou är

lärd frän hufvudet till fotabjället». f^lias Fries, Reuterdahls vän från

Lundatiden, förordar ('^/i2 1854) energiskt Anjou, hvilken han »efter

jemförelse med sina candidater, bestämdt anser tor den ypi;ersta^.

Jämförelsevis stort utrymme upptaga de beskowska brefven, hvilka

företrädesvis röra sig om invalen i Svenska akademien. En intressant

belysning faller öfver den . lagkloke» Schlyters bestämda obenägenhet

att gå in i kretsen af de aderton. Han har tydligen svårt att upp-

skatta hedern. Och ändå x.bjudcr [akad,] honom nu Leopolds stol»

skrifver Beskow — för säkerhets skull två gånger (13 och 16 nov.

1 860). Schlyter bearbetas från olika håll men är obeveklig. Han har

längesedan sagt sin mening till Plagberg och vill ej • vara en sådan

— jag vet ej hvad jag skall kalla det — som pratat stort utan att ha

någon mening därmed^-. (^V" 1860.) I samma bref kommer skalet

»till afböjandet fram •. sMina åsigter angående det som bör göras och

möjligtvis redan är gjordt äro helt andra, än de hittills inom .\kade-

mien rådande».
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Politiska frågor dryftas i flera bref af Henning llaniilton, hvilkcn
redan året efter representationsreformens genomförande ängslas öfver
att andra kammaren genom sitt större antal och sin större verksamhet
i tidens rigtning skall ensam fa magten? (^,'2 1867). '

Det icke minst intressanta i den rika samlingen är själfva bref-

stiicn, än mera kärf som hos Sundberg och Schlytcr, än akademiskt
sirlig som hos Beskow, än slutligen utprägladt personlig som hos Bring
och — framför allt — Flensbiirg.

Till sist ett par detaljanmärkningar i fräga om brefvens utgifvande.

Personregistret ar på ett par ställen ofullständigt. Så är t. ex. endast
C. A. Hagberg upptagen, ehuru salig Hagberg» (sid. 38) tydligen af-

ser fadern C. P. Hagberg. En kort öfversikt (ä la Gjörwell) öfver

brefvens innehall skulle ba underlättat studiet högst väsentligt. I öfrigt

är det upi)enbart, att arbetet utförts med största omsorg och (Xcn sak-

kunskap, som man ju kunde vänta af en Reuterdahlssjiccialist.

//. ]\'ijk)nark.

Frågor

BoYgmä&iareporträtt ' Den kommitté som har till ändamål att

för Stockholms Nya radhus anskaffa kopior af porträtt af framlidne

öfverståthållare och borgm.ästare i Stockholm, får härmed framställa

förfrågan, huru vida porträtt äro kända af följande:

Jiistitiibori^inästare: Johan Westerman, adl. Lilliecrantz 1652— 1653-

Petter Prytz, 1653— 1659;
Johan Prytz, 1650— 1667;

Daniel Cameen, 16S3— 1692; '

Michel Törne, 1692— 1694;
Gustaf Holmström, 1694— 1705;

Anders Hyltén, 1705— 1721;

Jacob Bunge, 1721— 1731;

IJaiiilclshorgmästarc Jacob Grundel, 1635— 1663;

Welam Lehusen, 1663— 1667;

Peter Kyronius, 1679— 16S1;

Mårten Bunge, 1692— 1604;

Olof Hansson Törne, 1694— 1705;

Jochim Neresius, 1728— 1729;

Johan Leijell, 1731— i7 4-i;

Anders Giödmg, 1755 — ^5^;
Johan Kkerman, 1775— 17<*^9;

Johan Dreijer, 1789— 1797;

Carl Anton Beve, 1798— 1802;

Johan Anders P.iorck, 1S45— 1856;
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Politiborgmästare

.

Ämbets och byggninj^^s

borgmästare:

Anders Gerner, 167 1— 1683;
Olaus Austrel. 1683— 1689;

Nils Hansson Törne, 1699— 1705;
Anders Strömberg, 1705— 1736;

Jolian Salan, 1729— 1739;
Magnus Broms, 1745— 1757;

Johan Inde Ijetou. 178:2— 1789;
Carl Abraham Schrickel, 17S9— 1791;
Anders Wallin, 1703— 180 1;

Edvard Johan Sondell, 1801— 1808;

Per Erik Hallquist, 180S— 1S24;

Mathias Tröst, 1635— 1648;

Jöns liindersson, 1633— 1644:

Börje Pedersson Roman, 1645;

Nils Nilsson, 1649;

Hans Hansson, 1652— 1663;

Erik Rosenholm, 1652;

Arvid Gustafsson, 166.— 1667:

Anders Hindersson Buij, 1667— 1668:

Anders Jönsson Utterclou, 166S— 1671;

Jean de la Vallce, 1671— 1696;

"Christopher Thessmar, 1696— 1709;

Mårten Nyman, 1709— 17 15;

Olof Brehmer. 1715— 1716;

Samuel Hadelin. 1716— 1717;

Joel Brehmer, 1739— 1747!

Johan Bengtsson Schening, 1747— 1754;

Georg Soth, 1755— 17Ö1

;

Gustaf Johan Rath, 1761 — 1763;

Olof Forsberg, 177S— 1789;

Anders Norelius, 1802— 18 13; •

Johan Peter Sandberg, 18 13— 1825.

De hvilka innehafva några af dessa porträtt och vilja tillåta de-

ras kopierande, anmodas att benäget därom lämna meddelande till

arkitekten Karl Westman under adress: Rädhusbyggnadsbyran 1 nya

rådhuset.
Stockholm i Scpt. 19 16.

På Kommitténs vägnar

Johan ]\'rctvia)i.

En redaktionskommitté, bestående af förste arkivarien J. A Almqvist.

f d professorn S. J.
Boéthius, f. d. riksarkivarien K. HildebramU

nrofes.or H. Schuck och i)rofessor L. Stavenow, • förbereder t. n.

utc-ifvandet af ett större svenskt biografiskt lexikon, rcdigeradt al

Fil" Dr Bertil Boéthius. Verket torde komma att omtatta omkrmg

tiuRU delar och skall bereda utrymme ät lefvnadstecknmgar ofver ett myc-

ket stort antal personer, verksamma på skilda områden mom svensk historia
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och svenskt kulturlif.' Det är meningen att återge ett eller flera ])()rträit

till samtliga biografier. \'i(l urvalet af original skall niist autenticiteten

den konstnärliga kvaliteten vara bestämmande. Inom den grn]3p af

biografier, som nu förberedd-s till utyifning, har efterforskandet af

porträtt hunnit så långt, att endast ett relativt fåtal ännu icke kommit
till synes. Den här meddelade förteckningen, upptagande personer, af

hvilka porträtt eller tillfredsställande dylika ej anträtiats, utgör en upp-
maning till personhistorisk tidskrit'ts läsare att bidraga till denna tVågas

fullständiga lösning. Redakturen för Biografiskt lexikons illustrering

anhåller härmed vördsamt att hvar och en, som äger eller känner till

])0rtratt af dessa personer, snarast möjligt ville insända medlidande
därom, om möjligt med bifogad fotografi. Porträttets teknik, datum
och uppgift om mästaren (där sä kan ske) samt ägare och förvarings-

ort torde benäget uppgifvas, likaså om fotografi finnes, för åcn hän-

delse dylik ej medsändes. Ägare af märkligare förut ej reproducerade

porträtt af personer, som böra upptagas i lexikonet, kunna genom att

lämna upplysningar om dessa porträtt och tillstånd till deras reprodu-

cering, verksamt bidraga till förverkligandet af porträltredaktionens

syfte.

Meddelanden rörande porträtt mottagas tacksamt af redaktören för

Biografiskt lexikons illustrering,

Docent JoJinnx Roosval.

Adr. Norr Mälarstrand 24. Stock/iolm. Kt. 13949. At. Kungsh. 1124.

Abrahamssoii, Petter. Rättslärd, f. 166S, j 1741, begrafven i Stor-

kyrkan.

Ac/irclii/s, Daniel Erici. Professor i Abo, f. 1644, f 1692.

Aclirciiitis^ Abraham, förlattare x\ andliga sånger. Pastor i Finland,

f. 17O6, f 1769.

Adlerhcrg, K. G. Diplomat, f. 1763, f 1S14.

Adlrrcrciia, Johan, (De Flon). Köpman i Stockholm, '\ 16S7.

Adlcrfcldt. Gustaf. Författare af ^Histoire militaire de Charles XII,

v

f. 1 67 I, y 170Q.

Adlerfeidt, Karl Maximilian Emanuel Johan, f. 1706, f 1747.

Adlcrsparrc, Karl. .\rkivsekreterare, f. 1752 f 1825.

Adlcrsparrc, Axel. Land.shöfding, t". 1763, y 1S38.

Adicrsti-df, Lorens Jacob. Assesor i kommerskollegium (Lanilshöfdings

titel) f 1699, t 17 5Ö-
.

AgrcU^ Olof. Konsul, reseskildrare, f. 1755, t 1S32.

Agnll, Xils P:son. Borgmästare i Varberg, förf. till Inslitutiones

arithmeticx- (5655), f 16S1.

Agricoia, Mikael. Biskop, ti 557-
Alard, Jean. Erik XI\':s trädgårdsmästare.

Allvifi, Jonas. Topograf. t". 1777, v 1.S66.

Ahiujuht. -Anders. Handlande i Linköping, en av Skeviksektens främ-

jare, f. 1704, f i7 7°-
. .

Ahtander, Samuel f:son. Lektor i Karlskrona, t. i73'» "f '77--
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Alopcciis^ Magnus Jacob. Biskop i Borgå, f. 1743, j 181S,
Alsbcckhis^ M. Kyrkoherde, matematisk förf., y.i6.}2.

Alten, Mårten. Öf\etsättare för teatern, f. 1764, "y 1S30.

Atnia, Da\id. Köiimaii.

Aminoff^ Joh. Henrik. Karolin, fånge i KyssLand, f. i6so, f 175S.
Atiiinojf, Grcgori. C'fverstelöjtnant, förf. af ; Relation om f. d.

Savolaxbrigadens fälttåg . . . iSoS — 9 , f. 17SS, j 1847.

Anuieiiiis, Andreas. Komminister i Romfartnna, psalmöfversåttare,

f. 1638 t I5g2.

Avinell, Joh. Kyrkoherde i Tammela, riksdagsman, f. 1692. j 1772.
Anaiider, Daniel. Komminister i Klara, f 16S7.

Anckarcrantz, Hans. Amiral, f. 1690. y 176S.

A7ickarhicln\ Mårten 'rhijssen. Amiral, f 1657.

Anckarsijer/ia, Korneliiis Didriksson C!'tTT5'<;sen). Amiral, f. 1655, t 1714-
Ancharströni, Klas De|iken. Grundläggare af Söderfors bruk, y 1702.

Anders Persson. l>ergsman på Rankhyttan, dömd till döden 1534.
Anders Torstenson. Ingeniör. nårnnd 1636 — 1654.

Andersson.^ Skinnar Per. halshuggen 1743. en af ledarne för Dalupproret.

Angelini, Jöns Peter. Historisk författare, y 1S07.

Angerstein^ Anders. Bergsbruksitlkarc. f. 16 14, y 1659.

Angcrstein, Johan. Bergsman, f. 1646, y 17 16.

Angerstei/i, Johan d. y. Assessor i Jkrgskollcgiet, f. 1672, y 1720.

Anjou, Nils Jakob. K}rkohcrde i Norrköping, f. 17S1, y 1851.

Appelhoom^ Haraid. Diplomat, f. 161 2. r 1674.

Appelbooni^ ]o\\-\\\. Ofverstelöjtnant, y 1710.

Appelgren, Anders. Ofverstelöjtnant, y 1716 i Moskva.

Appchnan, G. G. Generallöjtnant, landshövding i Falun. f. 1656,

i" 1 7 2 I •

Aren, Erik. Länsman, ledare af folkresningen på Alaiul 1S08, f. 1772,

t 1S59.

Arenius, Olaus Magni. Kyrkoherde, homilet, t. 161 r y 16S2.

Arensbeckius., Petrus D. Präst, f. 1620, y 1Ö73.

Arentzen,^ (senare Arendtschildt), Daniel von. Gen.löjnant. Bremiskt

landlråd, y 1670.

ArgHlander, Abraham. Salpetersjuderidirektor, f. 1722, y 1800.

Aronson, Erik. Hemmansägare, AVingåkers doktorn-.

Arosinndriniiis, Anders J;.son. Teologisk författare, 1600-talets f. hälft.

Arr/ienius. Jakob. Psalmdiktare, f. 1642. y 1725.

Artedi, Peter. Naturforskare, f. 1705, y 1735.

Anndsson, Truls. Kopparstickarc, f. c. 1660, y c. 1711.

Arvidiis Oai., Kyrkoherde, ofversättare. f. 1600, f 1663.

Asc/ianeus, Martinus Paurentii. Kyrkoherde i Fresta oeh Hammarby,

fornforskare. y 1641.

Ascklini^, C. Fr. Kontreamiral, f. 1751, f 1S20.

Asp, Mathias. Professor i Uppsala, f. 1696. t 1763.

Aspegrcn, Gustaf Gasten. Kronobagare, förf. till »Försök till en JMekingsk

Hora:' m. fl. arbeten, f. 1791 y 1S28.

Aspelin, David. Kyrkoherde i Tolg, vitterhetsidkare. f. 17 So, f 1S21.

AurroiUtiis, Ericus. Gramniatiker, f. 1643, y 1702.
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Auriviinus. Petrus. Professor i Uppsala, f. 1637 t 1677.
_

Aurelius^ Aec^idius. Rådman i Stockholm, lärol.ukstorfattare, t i64S.

^Au^én Sven/ Lektor i Wäxio. f. 1617. t '''»V^;.

^//5//.l, Henrik. Professor 1 Uppsala, t. 1603, j 1659.

Ai/siiiS Hakan. Psalmförfattare.
^

Avecleli, Johan van den. Kopparstickare.
1

1727-
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Insända böcker till september 1916.

Värmländska ättartal. Gencalogiska och personhistoriska anteck-
ningar av C. V. Bromander. Kristinehamn 1015. Pr. 1:75 kr.

Kontraktsprosten Abrahain Al/n,/insts (f. 1699, •(•1760) fäderne-
och mödernehärstanmbig. Anteckningar af Joh. Ax. Ahnquist. Stock-
hohii ig 16. 'i>yckt som manuskript i ett hundra excmijlar.

Tomta gärd ock Tomia-släktcn. Av Carl M. Kjellberg. Sär-

tryck ur Meddelanden frän Östergötlands forminnes- och museitörcning

1916.

Bertil Ivarsson till Järppilä ock kons släkt. Af Jully Kamsay.
Särtryck ur Historiallinen arkisto igi6.

Karl Gi/star irrangcl. Hans ungdomstid och första krigarbana

1613— 1638. Af H. A. Karsten. Stockhohn 1016. Pr. 5: 50 kr.

Ur Carl XJJ:s Icfnad. Skildringar af Aug. Quennerstedt, Förra

delen. Stockholm 1916. Pr. 5 kr.

Från Tkorii till Altranstädt. Stadier över Carl XII:s politik

1703— 1706. I (1703— 1704). Af Nils Herlilz. Stockliolm 1916.

Pr. 5: 50 kr.

Fredrika Brcmers brev. Samlade och utgivna av Klara Johansson

och Ellen Kleman. l^el II. 1S38— 1846. Stockholm iyi6. Pr. 13

kr; inb. 15 kr.

Jönköpings lans kgl. k uskalln in^i^ssällskaps historia 1 8 1 4— 1 9 1
3

.

Band I. Första delen: Den inre histoiien. Af Gunnar Säve. Andra
delen: Den personhistoriska afdelningen. Af Gunnar Säve.

Bidrag till Sutlertjärns krönika av C. V. Bromander. Separat

ur Kristinehamnsposten 191 4.

Göteborgs högskolas studenter 1S91— 1916. Biogratisk matrikel

utgiven av Erland Långström och Gustaf Stern. Göteborg 1916.

Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium, utg. av S. Curman
och J. Roosval. Dalarne. B. i. h. i. Leksand och Gagnefs tingslag,

bearb. av Gerda Bocthius. Stockholm 1916. Pr. 4: 50 kr.

Östergötlands beskrifning med dess städer samt landsbygdens

socknar och alla egendomar. Af Anton Ridderstad. Del II, haft. 5.

Stockholm 191 6.

Sveriges apotekarhistorla från konung Gustaf I:s till närvarande

tid. Utgifven af Alfred Levertin och C. F. V. Schimmelpfennig. I. k\>o-

teksinnehafvare. Hiift. 9. Stockholm 1916.

Svenska industriella verk oek anläggningar. Industrihistorisk tid-

skrift utgifven af Gunnar Ekerot. Arg. 10. N:o i— 2.

Släktbok, utgiven av Atle Wilskman. I: 3. (Skrifter utgivna av

Svenska litteratursällskapet i Finland: C VII: 3.)

I häftet l)ehandlas följ. släkter: Ammondt, Björnberg, Candolin.

Holstius (Holsli), John, Lundenius, Moliis, Nohrström, Roos (frän lui-

raåminne), Schybergson, Wegelius, Åkesson (Carl<piist).
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PERSON-REGISTER.

Adlerbparre, S. H., i.

Almquist, liflije, 57, (36.

j Joh. Ax., 57.

Anjou, A. V. K., 56.

> L. J.,
136."

Anunt Jpkob, konung 2.

Appelrnau, Guätnf Gabriel,

79-

Arend Perjjon, 31.

Arndt, I., go.

Auguit ;\f .'^achicii, Si, S^.

84.

Auk-n, Gustaf, 135.

Austrel, OLuis, 13S.

Austmadhr Gudfa-tar^on, 59.

Bsncr, CLic;, 1 12.

» Isak, 112.

» Johan, 112.

( i ) Sigiid Kskilsdotter,

6. .

Barliro Stigsdotter, 31-^33.
IJainekow, Christian, 50.

Bechman, 95.

}»engl Arcudssou, 32.

> liruns^on, 31.

» Eriksson, 31—33-
Ik-nzeliu?. Erik, 67.

Bergli, Richard, 5S.

> Severin, 34, 124.

Bergiu?, Nicolau?, 77.

Hcrgnian, Israel, 135.

Bergquist, C. 42.

Beve, Carl Anton, 137.

Bielko, Hogenskild, 32.

Birgitta, den heliga. 6.

liiurck, (ohan Anders, 137.

lijelke. Nils, grefve. 111,112.

Blixeneron. Margaretha
Äknta. 59.

Boethius, B., 12S.

Jakob, 70.

Boij, Anders lliudcrsson.

13S.

Boije af Genniis, Hans, 97.

Bonde. Carl G., 5S.

" Utarbetadt af G. E.

Bonde. Gustaf, 43—45.

1'ourgoiu, Angélique, 59.

Bråte, E., 9.

Brehmer, Joel, 1 3S.

Olof, r3s.

Bremer, Charlotte, 121.

lireaier. Eredrika, 1 19- 122.

Bring, S. E., Si.

Brocman, Nils Reinh., 53.
Brovnécii, Pehr, 76.

Broman, Olof, 46.

Browallius, ,\ndreas, 66.

Johan, 66, 67,

69.

Broms, Magnus, 13S.

Nikolaus, 37.

Buchwaldt. kapten, 112.

Bunge, Jacob, 137.

» Mårten, 137.

P)öhme, Gottlob, 49.

liöök, Eredrik, 1 iS.

Oainéen, Daniel, 137.

Carl XI, konung. 70. 72,

78.

Carl XII, konung, 70, 73,

74, 7S, 79- S3-SS.
Carleson, Carl, 66.

Crrlsson (Cederströin) Carl,

69, 70.

Carlsson. Gottfrid, 31, 32.

Carnégie, Mildred. 116.

Cecilia Mansdotter, 6.

Cederhjelm, Germund, frih.,

84.

Cederström, R., 57i 5'^-

Celsiug, G-, 57.

Cekius, Olot, 3S, 52, 53.

Conrad!, Georg Johan, 93.

Coyet, kapten, 44.

Cronhielm. 78.

Cronhjort, Hans llenric. 97.

Cronstedt, Jakob. 6S.

Curman, Sigurd, 58.

von D.nlin, Olof, 67, 69.

Danckwardt, Henrik, 91.

Dandenell. .\.. 57.

de Brun, E., 21.

Douglas, Gustaf Otto, grefve,

97;
Dreijer, Johan, 137.

Duker(Ducker,C.G.).grefve,

74-

Dunderfelt, kapten, 112.

von Diiben, Gustaf, 7S.

Eckhoff, E., 20.

likerman, Johan, 137.

Ekirolm, Erik, 49.

Ekman, Gustaf, 58.

Ekstrand, Viktor, 56.

Eländer, R., 21.

Elgenstierna. Gustaf, ^6.

l",neströni, Mariana, 39.

Ericsdotter, C!onstantia. 59.

von Kcrsen, grefve, 96.

I > Axel, u6—
liS.

> . Eredrik. 129.

Eorsberg, Olof, 13S.

Eorslind. Olof, 06.

Eredrik I. 84.

Eries, Elias. 136.

von Eriesen, O.. I. 21.

l''ritsch, ko|>par=tickarc. 42.

» rektor, 95.

l''uchs, Rutger, frih., 90.

Fiirst, Carl. 134.

Gadh. Hemming, 31, 32.

Geijer, B.engt Gu-laf, IlS.

/ Erik Gustaf. iiS,

119.

Gerner, .Vnders. 1 38.

Girs, .Egidius, 46.

Giöding, .\nder-, 1 37.

Gjorvell, Carl Chr.. 40. 44,

46. 09.

Grefmg, 1.- 1--, ^S, 39-
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Gripenhielm, Axel Johan.
96— 103.

> Carl, 97.

Nils 97-

Grundel. Jacob. 137.

Grönhb.d," C, 1 16.

Gullberg:,' llj.. 56.

GusUf Wasa, 31, 32.

von Giiiithersbcrch, (Jarl

Gustaf, S3.

Gu3taf?5on, Arfvid, 13S.

GörU, K. H., 85. 86. 91. 93.

Hadelin, Saiinu.-l. 13S.

Hagberg, C. T'.. 137-

llaoström, N. V.. 60.

Hallquist, Per Krik, 13S.

Hainilton, Henning, grefve,

137-

Hansson, Hans, 13S.

von Heidcnstau!, C G, 116,

Hierner, LV, 94.

Hildcbrand, Andrea?, 94.

K., 57-

i Henric Jacob

94-

Hinders-on, Jöns, 138.

HiaerncT vliiärne), Elisal)eth

69.

Hiärne, Urban, 69.

Ho(;husen, Johan, frih., 75

Hulm, E., 91.

Holmström, Gustaf, 137.

Horn, Arvid }5ernhard. gxci-

ve, 68, 88, 89, 129.

Hultin, Mans, 134.

Hvitfeldt, general, 74.

Hyllén, Anders. 137.

Högquist, Emilie. 133.

Höppener, P. J., 43-

Ihrc, Johan,' 49.

Indebetou, Govert, 56, 57.

Inde I>etou, Johan, 137.

Israel Json, Josef, 39, 48.

Jakob Ulfsson. 32.

Johanson, Klara, 1 19.

joseph. kejsare af (.»sterrike,

83-

Kalsenius, Anders. 46.

von Kaulbars, Johan Fredrik,

60.

. Key, Ellen, 131— 13 5-

» Emil, 131— 13?-

Kjellberg, C. -M., 6, ^o.

Kleman," Ellen. II9-

Klinkov, kapten. 1 12.

Kolling, L. J..
4'^'-

Kugelberg. Otto Mauritz,

54—56.
Kuylen-nierna, Oswald. 83,

131-

Kyroniii^. Peter, 137.

Lagerberg, Sven, 129.

Lagerniark. J. A., 89.

Langebek. Jakob, 49— 52.

l.aurin. Thorsten. 58.

Leijell. Johan, 137.

Leijonhufvud, Anders Ga-

briel, 129.1

> Sigrid, 123.

1

Leuhusen, Louise. 121.

> Wilhelm, 137.

Levertin, Alfr. 56, 57.

Lewenhaupt, Charles Emil,

grefve, 88. 89, 129.

LiJliehorn. l'cr, 122.

Lilbenstedt, luhan, grefve,

76.

Lind. Jenny. 132.

Lindqvist, S., 1, 3.

Lindström, Anton, 59.

Looström. Ludvig. 58.

Lybecker, Georg Henrik, 60.

Löwen, Axel, 89.

Löfvcnskiöld, Henric An-
ders, 46, 48.

IVlannheinier, Herman. 58.

Margareta ^'a!demar5dotter,

drottning, 6.

Mariinau. J. C, 59-

Mascov, lohann Jakob, 94.

Matzsson." OlatT, 33.

von Meiern, Joh. Gottfr., 49.

Mcijerfeldt. Johan August,

grefve. 76.

Mennander, Carl Fredrik,

46, 47, 49: i-'-

Munch, P. A., ö.

Muncktell, J. F., 66.

Munthe, .-Vrnold. 122.

Nercsius, Jochim, 137.

Xerman, P., 5-

Nicander. Anders. 39, 48.

Nilsson, Nils, 13S.

Noidentlycht, Hedvig Charl.,

46.

Nordenhjelm, Anders Nils-

son, 78'

Nordenskjöld, Otto Henrik,

122.

Nordin, C. G., 66.

Norelius, Anders, 138.

Norman, Henrik, 104-

Nvman, M.arten, 13S.

Oden, K. G., 56.

Oelreich, Nicla?, 4S.

Olof Haraldsson, konung, I.

Oldf Tryggvason, I.

Olof Skölkonung, i.

Olof Sveakonung, i.

Oxenstierna, Pengt, grefve.

77-
.

> Chrisliana Ju-
liana, gref-

vinna, 77-
» Eva, 111.

» Gabriel Ga-
brielsson,

grefve, 77.

Palmstruck, Georg Rein-

hold, 87.

Peder Eriksson till Gran-

hammar, 31.

Peder Jakobsson, kansler, 32.

Peter I, tsar, 91, 96— 100.

Peterson-Rergcr. O. V., 59.

Pcyron, Angelique, 59.

> Antoinette, <•,().

» Parthélonii, 59.

» Carl, 59.

t CLaes, 59.
> Fredrik Uiric, 59.

> Ludvig, 59.

Piper. C, grefve. 71.

Carl Fredrik, grefve,

75-
. - ^

>
. Christina, gretv.a, 70.

j Sophie, 116.

Polhem, Christopher, 81,

92. 93.

Posse, Carl. grefve, 134.

> Sophie, 134.

Prviz, Johan, J37.

> Petter, 137.

Raab. Adam Christian, 132.

Raimundius, Laur.. 46.

Rath. Gustaf Johan. 13S.

Rebinder. kapten, 112.

Retzius, N. P-. 36-

Reuterdahl. Henrik, 135.

Reuterholm, Axel, 67, 74.

r Esbjörn, 67.

Nils, 66, 67,

69, 80, 84.

Rhyzelius, Anders, 46—48.

Ribbing, Per, 129.

Roman, P.örje Pedersson,

138.

Roo5v.al, Johnny, 5.S.

Rosenholm, Erik, 13S.

Rudbeck, loh.. 57-

, Ture Gustav, 129.

Kull. Olof, 31.
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Oruaii, Johan, 13S.

Sanizelius, Ilu£;o. 56.

SanJherg, Jolian Peter, 13S.

Scaiiii, Algot, 46.

Schcning. Johau lieugtjion.

13S.

Schiinmelpfonniiir;, C. F. V.,

Schrickcl, Carl Abraliani,

Sigtunia, Catharina. 66.

Simonpson, Ivar, 57.

Sivers, Henrik Jakub, 35

—

43, 48, 50. 51-

Sjöberg, Nils, i il.

Sjöström, (.'arl, 56.

Smelin, kapten. 112.

Sofia Albertina, prinsessa, 39.

Sondell, Edvard Johan, 13S.

Soth, Georg, 13S,

SparfwcnfehU, Johan (Ga-

briel, 93.

Sparre, l'redrik, 123.

Springer, Kristoftcr, 68.

Staiii?la\ts, konung i Tolcn,

79. ^7-

Stephens, G., 13.

Stcnljock, C. M., grefve, 57,

58, IIJ, 116.

> Gustaf Otto, gref-

ve, 115.

5 Magiiu-, grefve,

ni— 115.

> Kcinh., grefve.

III.

Stenflycht, Johan, 87.

von Sticrnnian, .Vndcis An-
ton. 34— 53.

» Andrietta Ca-
tharina, 52.

Stig Ilan~>ou. 31— 33.

Storm, G., 5.

Strahlenberg, Philip Johan.

94.

Stralborn, kapten. 1 12.

Strand, C. J., 49.

Strömberg, .\nder-. 13S. ,

Strcimbom. Sixten. 5S.

Sture. Sten, 32.

Sturzen-rSecker, O. P.. 67.

Svante Nilsson, riksfurest..

31, 32-

Svart. Peder. 31, 32.

Swart, Peter Andrci', 44.

.^ven l'lt"<son, konung. 2.

Svedberg. Jesper, 95, 96.

Ssedenborg, Emanuel, 92.

S.ive, C, 1.

j egel, ICrik Göransson, 47.

Tegnér. Esaias, 1 iS.

Tessin, Carl Gustaf, 4S, 123.

129.

']'essmar, Christopher, 13S.

Tilas, Daniel, 125.

Tottie, II. \V., Q^.

'J'rolle, Hilla Pritha, 130.

Tröst, Mathias, 13S.

Tro t-? ig. An ton Johansson, 75.

i Helena, 75.

Törne. Michael Hansson, 77,

137-

Xil5lIansson,76, 13S.

']"urntlycht, Anna Maria, 76.

Inga, 76.

Margaretha. 76.

> Michael, grefve,

76.

> Olof, grefve, 76.

> (Törne), Olof

Hansson, 76,

137-

Uggla, 'Jorsten, 56.

Llf Gudmarsson. 6.

rphall, Lucas. 104, 1 10.

Utterclou. .Vnders Iöns<un.

138.

[Valentin, H., 129.

|WaciUmeister, Carl Hans,

grefve,

74-
' Hans, gref-

ve, 74.
> Hans Ga-

briel,

grefve,

130.

> Hugo, gref-

ve, 129 -

131-

Wahlström. Lydia, 68.

Wallenstedt, Lars, grefve, 73.

Wallensteen, J. A.. 57.

V.allin, Anders, 138.

Warmhollz, C. G.. 42, 44,

4,v 47, 49-

Weibull, M., 95.
Wernstedt, Hj., 59.

Johan, 59.

Werwing. lönas. 46, 47.

Westerman, Johan, 137.

Wieselgren, O., 135.

Wijk, Hjalmar, 58.

Wijkmark, H., 137.

Wrede. Agathe, 121, 130.

Wretman. |ohan, 13S.

YxkuU. kapten, 1 12.

Zorn, A., 1 15.

Akerhielm, president. SS,

S9.

> Samuel, 68.

Odla, Carl, 40.

Omberg, L. M. V.. 56.

Ornstedt, Philip, frih., S4

—

86.
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Rättelser

Genom ett mit>för;länd har utgifvnrea af A't7rolinska anekdoli-r frän fri/it'ts-

iidni icke tatts i tillfälle r.tt slutredigera korrekturet på denna uppsåt-'. Däraf hiir-

flyta vis^a hxisier ocli inkon?ekvensi-r \id textens ateryifvandc: fuikortiiinvur lia i

vissa fall utan \idare supplerats, i andra fall bar detta utiiKirkts igenom
[ ]: bruket

af stor bokstaf iir ej konsekvent; textens w har i rei^el liihehallits, men stundom

återgifvits med :. I juk ha deöia inkonickveiiier fijga att betyda. l-"öliande tiyck-

fel anmärkas:

Sid 71, not I sista laden står h( lii-- ihe

'12
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En rättelse

till Personhist. 'l'idskrift arg. 1905, s. 48.

Länge har \as. önskat att få berikliga den mindre lyckliga över-

sättningen av andra versraden i tuljande gi-avinskrift:

Corporis !nc metani Jon Sv/artprest opto qtiietani.

IJinc animain letani certo, Maria, i)etanil

men det har alltjänit kommit att uppskjutas. Del niä nu ske. Versen

bör tolkas sä:

O, (jungfru) Maria, matte jag härifrån säkert fa uppsöka min

saliga själ!

Den reflexion, som göres s. 53, r, 12, bör då utgå.

Djursholm i okt. 1916.

Z. /'>-. Lciffler.



62. '^ «J














